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มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ประจ าปี 2558 



ประกาศคุณูปการ 
 

งานวิจัยสถาบันครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงลงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่เล็งเห็นความส าคัญของการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมุ่งหวังให้ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลการจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือน ามาพัฒนากระบวนการจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้อง        
กับความต้องการของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์ ที่ปรึกษาโครงการ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า 
และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ      
ด้วยความเอาใจใส่ เป็นอย่างยิ่ ง ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์  ดร.มาฆะสิริ  เชาวกุล                    
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 
ที่กรุณาอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวิจัยให้มี
คุณภาพ เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ขอขอบพระคุณ            
กลุ่มตัวอย่างจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารการวิจัย ที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนในการท าวิจัย              
จนสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนบิดามารดา ครอบครัว พ่ีน้องชาวบัณฑิตวิทยาลัย             
และกัลยาณมิตรทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณพัชรี ท้วมใจดี ที่คอยให้ก าลังใจและคอยดูแล
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีเสมอมา  

คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่คณาจารย์ทุกท่าน         
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนผู้เขียนต าราทางวิชาการที่ผู้ วิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าอ้างอิง      
ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิจัยครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ทางวิชาการต่อไป    
 

        นวิพรรณ  ตันติพลาผล 



ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้วิจัย นวิพรรณ ตันติพลาผล 
ที่ปรึกษา ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์ 
ประเภทสารนิพนธ์ รายงานการวิจัยสถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558 
ค าส าคัญ การพัฒนา, เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือส ารวจความต้องการพัฒนากระบวนการจัดท าเอกสาร
สิ่ งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการให้              
ความช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร              
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 297 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด         
วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความต้องการพัฒนา  
กระบวนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
ทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก เกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ เช่น การท าซ้ า การดัดแปลง การเผยแพร่        
มีความต้องการพัฒนาเป็นล าดับแรก รองลงมา คือ เรื่องของข้อบกพร่องหรือข้อควรระวัง ในการจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และเรื่องเทคนิค/กลวิธีในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
ตามล าดับ ส่วนด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน             
ซึ่งการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน และการให้บริการระบบฐานข้อมูล 
ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล มีความต้องการที่จะได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนเป็นล าดับแรก รองลงมา คือ เรื่องของการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ              
การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และการให้บริการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต้นสังกัด ตามล าดับ  
 ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
ทางวิชาการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนการบริหารงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร            
พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  คณาจารย์มีความต้องการ
พัฒนาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะของต ารา/หนังสือที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
แนวทางเบื้องต้นในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ส านักพิมพ์ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถจัดท า
ต้นฉบับได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจ อาทิ  จัดท าคู่มือการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์           
ทางวิชาการ มีบริการจัดรูปแบบเนื้อหา ออกแบบภาพปกศิลปกรรมต่าง ๆ จัดโครงการกิจกรรม            
หรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ในเรื่องต่าง ๆ และเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เกิด         



การสร้างผลงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  ควรต้องค านึงถึงช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการกิจกรรม             
ให้เหมาะสม เอกสารประกอบการอบรมควรมีรายละเอียดเพียงพอที่จะสามารถน ากลับมาทบทวน 
และจัดท าด้วยตนเองภายหลังการอบรมได้ เพื่อให้การจัดโครงการกิจกรรมประสบผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง                 
อีกทั้ ง ส านักพิมพ์ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของเอกสารสิ่ งพิมพ์ที่ผลิตให้มากยิ่งขึ้น  อาทิ              
การออกแบบภาพปกให้มีความสวยงามและน่าสนใจ ค าถูกค าผิด รวมถึงความสะอาดของตัวเล่ม         
และภายในหน้ากระดาษ ควรตรวจสอบก่อนออกวางจ าหน่ายด้วยเช่นกัน ส่วนด้านการส่งเสริม
สนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดตั้งส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือเป็นหน่วยงาน         
ที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เป็นสิ่งที่ดี ผลงานทางวิชาการจะได้มี
มาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ส านักพิมพ์อาจไม่ต้องจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ แต่ควรน าไปรวมกับ
หน่วยงานที่มีกลุ่มงานคล้ายคลึงกัน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ตามภารกิจได้ง่าย            
และชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ส านักพิมพ์ควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
ให้ชัดเจน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้มีช่องทางที่หลากหลาย และจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง อ านวยความสะดวก สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนในการจัดท า เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เช่น กองบริหารงานบุคคล ควรมีรายละเอียดการขอต าแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจนมากกว่านี้            
ด้วยเช่นกัน และมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และสนับสนุนการจัดท า
โปสเตอร์ เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์และนิสิตให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ชื่อโครงกำรวิจัย การพัฒนาการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์ 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้วิจัย  นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล 
ที่ปรึกษำโครงกำร ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์ 

 
 
ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำกำรวิจัย 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 191(1/2557) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557         
มีมติ เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ              
ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมอบหมายให้ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินการผลิตและเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพ่ือเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ได้ผลิต เอกสารสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น              
อีกทั้ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อันจะช่วยเสริมสร้าง             
ความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดขึ้นต่อไป ซึ่งการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์นั้น 
จะเป็นหลักฐานที่จัดท าขึ้นจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงทางวิชาการเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research based University) ต่อไปอีกด้วย  

ที่ผ่านมาคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความต้องการจัดท าหนังสือ ต ารา ตลอดจน
ผลงานทางวิชาการเป็นจ านวนมาก เห็นได้จากเมื่อเริ่มจัดตั้งส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร             
และเปิดให้บริการในระยะแรก มีคณาจารย์ให้ความสนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการจัดท า
หนังสือ ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่าง ๆ อยู่เสมอ เนื่องจากการด าเนินการจัดท าหนังสือ ต ารา 
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยังขาดการสนับสนุนส่งเสริม         
ที่ชัดเจน ท าให้เกิดอุปสรรคในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ไม่มีหน่วยงานให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า
หนังสือ ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่าง ๆ เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่จัดท าขึ้นยังขาด          
การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการเพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ลงทุนเป็นจ านวนมากในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการแต่ละครั้ง 
ดังนั้น จึงท าให้การจัดท าหนังสือ ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่าง ๆ เกิดอุปสรรคและมี            
ความล่าช้า จนบางครั้งต้องล้มเลิกการจัดท าผลงานดังกล่าวไป  

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงด าเนินการส ารวจความต้องการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
ทางวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นจริง ส าหรับส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผน ก าหนดแนวทาง            
การบริหารจัดการและการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการผลิต
หนังสือ ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่าง ๆ ให้เกิดความสอดคล้องต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย  
 1.  เพ่ือส ารวจความต้องการพัฒนากระบวนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ              
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการให้ความช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ                 
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย (โดยย่อ) 
 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาและน าเสนอ
วิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

การวิจัยครั้งนี้  มุ่งส ารวจความต้องการพัฒนากระบวนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์                 
ทางวิชาการ และแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความต้องการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน  

1. ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือในการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนการบริหารงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 2.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 2.1 ประชำกร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเภท
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 1,247 คน (ข้อมูลจากกองการบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557) 

 2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภท
ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 297 คน (R. V. Krejcie and D. W. Morgan, 1970, 
p.608 อ้างอิงใน เอ้ือมพร หลินเจริญ , 2554, หน้า 143) ซึ่งได้โดยวิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota 
Sampling) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 4. ระยะเวลำด ำเนินงำนวิจัย ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2558 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   
ท าให้ทราบถึงความต้องการพัฒนาการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์

มหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร              
ในการก าหนดแผนการบริหารงาน และเป็นแนวทางพัฒนาการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ              
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนต่อผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
นเรศวรต่อไป 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความต้องการพัฒนา  
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร  อยู่ในระดับมำก โดยความรู้         
ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ เช่น การท าซ้ า การดัดแปลง การเผยแพร่ มีความต้องการที่จะได้รับ
การพัฒนาเป็นล าดับแรก รองลงมา คือ เรื่องของข้อบกพร่องหรือข้อควรระวังในการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และเรื่องเทคนิค/กลวิธีในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  

ส่วนความต้องการพัฒนา ด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนจำกผู้เกี่ยวข้อง โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกเช่นกัน ซึ่งการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน และการ
ให้บริการระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย เป็นประโยชน์สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล มีความต้องการ          
ที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นล าดับแรก รองลงมา คือ เรื่องของการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และการให้บริการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน
ส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต้นสังกัด 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรขอควำมช่วยเหลือ ในกำรจัดท ำเอกสำรสิ่งพิมพ์           
ทำงวิชำกำร เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนการบริหารงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีดังนี ้ 
 1. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร  
  คณาจารย์มีความต้องการพัฒนาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะของหนังสือ/ต ารา            
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ              
ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ส านักพิมพ์ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถจัดท าต้นฉบับได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจ อาทิ 
จัดท าคู่มือการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  มีบริการจัดรูปแบบเนื้อหา ออกแบบภาพปก
ศิลปกรรมต่าง ๆ จัดโครงการกิจกรรมหรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
และเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างผลงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ควรต้องค านึงถึงช่วงระยะเวลา            
ในการจัดโครงการกิจกรรมให้เหมาะสม เอกสารประกอบการอบรมควรมีรายละเอียดเพียงพอที่จะ
สามารถน ากลับมาทบทวน และจัดท าด้วยตนเองภายหลังการอบรมได้ เพื่อให้การจัดโครงการกิจกรรม
ประสบผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง อีกทั้ง ส านักพิมพ์ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ผลิต 
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ให้มากยิ่งขึ้น  อาทิ การออกแบบภาพปกให้มีความสวยงามและน่าสนใจ ค าถูกค าผิด รวมถึง          
ความสะอาดของตัวเล่มและภายในหน้ากระดาษ ควรตรวจสอบก่อนออกวางจ าหน่ายด้วยเช่นกัน  
 2. ด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนจำกผู้เกี่ยวข้อง  
  การจัดตั้งส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริม            
การจัดท าผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เป็นสิ่งที่ดี ผลงานทางวิชาการจะได้มีมาตรฐานเดียวกัน 
ทั้งนี้ ส านักพิมพ์อาจไม่ต้องจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ แต่ควรน าไปรวมกับหน่วยงานที่มีกลุ่มงาน
คล้ายคลึงกัน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ตามภารกิจได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น               
อย่างไรก็ตาม ส านักพิมพ์ควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ก าหนดมาตรฐานคุณภาพให้ชัดเจน                 
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้มีช่องทางที่หลากหลาย และจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
อ านวยความสะดวก สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนในการจัดท า เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สู งขึ้น  รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น              
กองบริหารงานบุคคล ควรมีรายละเอียดการขอต าแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจนมากกว่านี้ ด้วยเช่นกัน 
และมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และสนับสนุนการจัดท าโปสเตอร์         
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์และนิสิตให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกงำนวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
ผลการวิจัย ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร พบว่า             

1) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ เช่น การท าซ้ า การดัดแปลง การเผยแพร่ 2) ข้อบกพร่อง
หรือข้อควรระวังในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และ 3) เทคนิค/กลวิธีในการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนามากท่ีสุด ตามล าดับ  

มหาวิทยาลัยจึงควรจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว เพ่ือให้              
ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถจัดท าผลงาน
ทางวิชาการได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดท าผลงานทางวิชาการ ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดท าผลงานทางวิชาการ            
มีอุปสรรค เกิดความล่าช้า หรือต้องล้มเลิกไปก่อนได ้

ผลการวิจัย ด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนจำกผู้เกี่ยวข้อง พบว่า 1) การให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน และการให้บริการระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย            
เป็นประโยชน์สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล 2) การจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และการให้บริการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ               
ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 3) การได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต้นสังกัด มีความต้องการที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
จากผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด ตามล าดับ  

มหาวิทยาลัยจึงควรให้การส่งเสริมสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ต/ระบบฐานข้อมูล              
ที่มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งาน ควรจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการโดยตรง เพ่ือเป็นหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าในการจัดท าผลงาน
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ทางวิชาการให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้บังคับบัญชาหรือ          
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต้นสังกัด ควรให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงาน            
ทางวิชาการด้วยเช่นกัน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน เนื่องจาก             
การจัดท าผลงานทางวิชาการ เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความอุตสาหะในการจัดท า
เป็นอย่างยิ่ง 

2. ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาที่พบในการจัดท าผลงานทางวิชาการและแนวทางแก้ไขของ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2.2 ควรมีการศึกษาและก าหนดลักษณะของหนังสือ/ต าราที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์ให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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บทที่  1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 191(1/2557) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557         

มีมติ เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ              
ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมอบหมายให้ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินการผลิตและเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพ่ือเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง             
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการให้เกิดขึ้นต่อไป ซึ่งการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์นั้น จะเป็น
หลักฐานที่จัดท าขึ้นจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
องค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงทางวิชาการเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นการสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research based University) ต่อไปอีกด้วย  

ที่ผ่านมาคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความต้องการจัดท าหนังสือ ต ารา ตลอดจน
ผลงานทางวิชาการเป็นจ านวนมาก เห็นได้จากเมื่อเริ่มจัดตั้งส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร             
และเปิดให้บริการในระยะแรก มีคณาจารย์ให้ความสนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการจัดท า
หนังสือ ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่าง ๆ อยู่เสมอ เนื่องจากการด าเนินการจัดท าหนังสือ ต ารา 
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ยังขาดการสนับสนุนส่งเสริม         
ที่ชัดเจน ท าให้เกิดอุปสรรคในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ไม่มีหน่วยงานให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า
หนังสือ ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่าง ๆ เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่จัดท าขึ้นยังขาด          
การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการเพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ลงทุนเป็นจ านวนมากในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการแต่ละครั้ง 
ดังนั้น จึงท าให้การจัดท าหนังสือ ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่างๆ เกิดอุปสรรคและมีความ
ล่าช้าจนบางครั้งต้องล้มเลิกการจัดท าผลงานดังกล่าวไป  

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงด าเนินการส ารวจความต้องการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
ทางวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นจริง ส าหรับส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผน ก าหนดแนวทาง           
การบริหารจัดการและการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการผลิต
หนังสือ ต ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการต่าง ๆ ให้เกิดความสอดคล้องต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการตอ่ไป  
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วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย  
 1.  เพ่ือส ารวจความต้องการพัฒนากระบวนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ              
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 2. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการให้ความช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ                 
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

การวิจัยครั้งนี้  มุ่งส ารวจความต้องการพัฒนากระบวนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์                 
ทางวิชาการ และแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความต้องการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวขอ้ง 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือในการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนการบริหารงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 2. ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 2.1 ประชำกร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภท
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 1,247 คน (ข้อมูลจากกองการบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557) 

 2.2 กลุ่มตัวอย่ำง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภท
ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 297 คน (R. V. Krejcie and D. W. Morgan, 1970, 
p.608 อ้างอิงใน เอ้ือมพร หลินเจริญ , 2554, หน้า 143) ซึ่งได้โดยวิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota 
Sampling) 

3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน สถานภาพการท างาน ต าแหน่ง          

ทางวิชาการ อายุการท างานในขณะจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด 
ประสบการณ์ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ประเภทของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
ความต้องการที่จะจัดท า จ านวนของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีความต้องการที่จะจัดท า            
และขั้นตอนการด าเนินการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในปัจจุบัน  

 3.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ การพัฒนากระบวนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและ
แนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัย
นเรศวร ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และด้านการส่งเสริม
สนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง 
 4. ระยะเวลำด ำเนินงำนวิจัย ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2558 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
เอกสำรสิ่ งพิมพ์ทำงวิชำกำร หมายถึง เอกสารสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่คณาจารย์

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดท าขึ้น ได้แก่ หนังสือ ต ารา งานแปล เอกสารค าสอน เอกสารประกอบ        
การสอน รายงานการศึกษาค้นคว้า/วิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน   
 คณำจำรย์ หมายถึง อาจารย์ผู้ที่ท าหน้าที่สอนในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งออกเป็น          
3 ประเภท ได้แก่ 1) ข้าราชการ 2) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และ 3) พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณรายได้ 

กำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หมายถึง 
การส ารวจความต้องการพัฒนากระบวนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งส ารวจความต้องการ โดยแบง่เป็น 2 ด้าน คือ  

1. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำเอกสำรสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หมายถึง ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การก าหนด 
โครงเรื่อง/ขอบเขตของเรื่อง การเรียบเรียงเนื้อหา การอ้างอิง/ลิขสิทธิ์ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์         
เพ่ือการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การจัดรูปแบบ (format) การออกแบบ และศิลปกรรม
รูปเล่ม ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ข้อบกพร่องหรือ             
ข้อควรระวังในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ตลอดจนเทคนิคในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
ทางวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. ด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนจำกผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน
ส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต้นสังกัด การสนับสนุนเงินทุนหรืองบประมาณ
ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัด/มหาวิทยาลัย การสนับสนุนปัจจัย
เกื้อหนุนต่าง ๆ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและระบบ
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สะดวกต่อการสืบค้น การจัดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการ           
ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย จ านวนหนังสือ ต ารา คู่มือ งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ของส านักหอสมุด               
เวลาในการให้บริการยืม-คืน และสืบค้นข้อมูลแบบตลอด 24 ชั่วโมง ของส านักหอสมุด การจัดตั้ง
หน่วยงานเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ การให้บริการเกี่ยวกับการ
จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ข้อเสนอแนะ หมายถึง ข้อคิดเห็นเชิงแนะน าโดยอิสระ ที่เสนอขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา        
ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร   

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

ท าให้ทราบถึงความต้องการพัฒนากระบวนการจัดท าเอกสารสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ          
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร และกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการก าหนดแผนการบริหารงาน และเป็นแนวทางพัฒนาการจัดท าเอกสาร



4 
 

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมและสนับสนุน ต่อผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป 

 
 
 
 
 



บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาการพัฒนาการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
นเรศวร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการศึกษา ดังนี้  

1. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

1.1.1 แนวคิดเก่ียวกับเอกสารและผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย  
1.1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของ McClelland 
1.1.3 ทฤษฎีแรงจูงใจ ของ Herzberg 
1.1.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ ของ Bloom 
1.1.5 ทฤษฎีล าดับความต้องการ ของ Abrahum Maslow 

1.2 การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1.3 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

  2. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เก่ียวข้อง  
  2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 ในการส ารวจความต้องการพัฒนากระบวนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ                 
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวน แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย           
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารและผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2547) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเอกสารและผลงานทางวิชาการ

ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยไว้ว่า บทบาทที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ความมีชื่อเสียงและการเป็น
มหาวิทยาลัยที่จะได้รับการยกย่องยอมรับกันว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ก้ าวหน้าจะเป็นที่ยกย่องกันนั้น           
จะอยู่ที่การค้นคว้าวิจัยบุกเบิกในวิทยาการและความรู้เป็นส าคัญ อยู่ที่การขยายสิ่งที่นิยมเรียกกันว่า              
ขยายขอบฟ้าแห่งวิชาการ (Extend horizon of knowledge) ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส าคัญในเรื่องดังกล่าว
นี้แท้จริงก็คือ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น ๆ นั่นเอง ซึ่งภารกิจและผลงานที่แสดงให้เห็นถึง         
ความเป็นผู้รู้ แสดงถึงความเป็นคนชั้นน าในวงวิชาการของผู้ที่มีอาชีพเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิชาการ                    
ในมหาวิทยาลัยนั้น สิ่งส าคัญมากก็คือ ผลงานทางวิชาการ ส าหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนั้น          
มิได้มีหน้าที่เพียงผลิตนักวิชาชีพหรือผลิตก าลังคนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้เท่านั้น แต่มีหน้าที่ในการ
สร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ อาจารย์มหาวิทยาลัยทุกคนจึงต้องวิจัย          
ต้องสั่งสมวิชาการ และเผยแพร่สิ่งใหม่ทางวิชาการในสาขาของตนต่อโลกวิชาการอยู่เสมอ โดยปกติ
แล้วความรู้ใหม่ทางวิชาการนั้น มักจะได้มาจากการวิจัย (Research) มาจากการประมวล การสั่งสม
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หรือสะสม (Collection) ได้จากการวิเคราะห์  (Analysis) ได้จากการตีความ (Interpretation)           
หรือด้วยการน าเสนอ (Presentation) ข้อความรู้ในรูปแบบใหม่หรือในแนวใหม่ (New Approach) 
ได้มาจากการสร้างสรรค์หรือรังสรรค์ (Creation) ด้วยการพัฒนา (Develop) จากสิ่งเดิมให้เป็นสิ่งที่ดี
ยิ่งขึ้นก้าวหน้ายิ่งกว่าที่เป็นอยู่แต่เดิมหรือจัดท าขึ้นใหม่ และสิ่งเหล่านั้นมักจะต้องมีการจัดท าเป็ น
เอกสารเป็นหลักฐาน เป็นสิ่งตีพิมพ์ รวมทั้งต้องมีการเผยแพร่หรือมีการส่งถ่ายทอดสู่วงวิชาการให้เป็น
ผลผลิตใหม่ทางวิชาการ เป็นความรู้ใหม่สู่โลกวิชาการท่ีเพ่ิมพูนขึ้นอยู่ลอดเวลา 
   2. ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของ McClelland  
    จากแนวคิดของแมคคลีแลนด์ (McClelland, n.d. อ้างอิงใน เสถียน พรมเวียง, 2554) 
ตามหลักทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทฤษฎีนี้เน้นอธิบายการจูงใจของบุคคล ที่กระท าการเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งความต้องการความส าเร็จ มิได้หวังรางวัลตอบแทนจากการกระท าของเขา  ซึ่งความต้องการ
ความส าเร็จนี้ในแง่ของการท างาน หมายถึง ความต้องการที่จะท างานให้ดีที่สุดและท าให้ส าเร็จผล
ตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อท าอะไรส าเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ท างานอ่ืนส าเร็จต่อไป  จากการศึกษาวิจัย
ของแมคคลีแลนด์ได้สรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีความต้องการ 3 ประการ              
ที่ได้จากแบบทดสอบ TAT ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลได้ดังนี้  
 2.1 ความต้องการความส าเร็จ (Need for achievement (nAch))  
  เป็นความต้องการที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ให้เต็มที่และดีที่สุดเพ่ือความส าเร็จจากการวิจัย
ของ McClelland พบว่า บุคคลที่ต้องการความส าเร็จ (nach) สูง จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน            
ชอบงานที่ท้าทายและต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือประเมินผลงานของตนเอง  มีความช านาญ             
ในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว 
 2.2 ความต้องการความผูกพัน (Need for affiliation (nAff))  
  เป็นความต้องการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม   
ต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน บุคคลที่ต้องการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือ
มากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน  
 2.3 ความต้องการอ านาจ (Need for power (nPower))  
  เป็นความต้องการอ านาจ เพ่ือมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน บุคคลที่มีความต้องการอ านาจ
สูงจะแสวงหาวิถีทางเพ่ือท าให้ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับหรือยกย่อง ต้องการ
ความเป็นผู้น า ต้องการท างานให้เหนือกว่าบุคคลอ่ืน และจะกังวลเรื่องอ านาจมากกว่าการท างาน           
ให้มีประสิทธิภาพจากการศึกษาพบว่าพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักต้องการจะท างาน                
ในลักษณะ 3 ประการดังกล่าวแล้ว แมคคลีแลนด์ได้พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อ           
การท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ คือ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับงานที่เขาท าด้วย 
 ดังนั้น แรงจูงใจของบุคคลที่ต้องการความส าเร็จสูง ส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับลักษณะของ
งานและเป้าหมายที่ท้าทาย หากสามารถปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จ ก็จะท าให้พวกเขารู้สึก          
มีความสามารถ และรู้สึกเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น 
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 3. ทฤษฎีแรงจูงใจ ของ Herzberg 
 การจูงใจของ Herzberg Frederick Herzberg ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการท างาน 

ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับกันอย่ างกว้างขวางในวงการบริหาร ชื่ อทฤษฎีของ Herzberg มีชื่ อ เรียก                    
แตกต่างกันออกไปคือ“motivation-maintenance theory” หรือ  “dual factor theory” หรือ                       
“the motivation-hygiene theory” ในการเริ่มต้นค้นคว้าเพ่ือสร้างทฤษฎี Herzberg ได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์นักวิศวกรและนักบัญชีซึ่งจุดมุ่งหมายของการค้นคว้า เพ่ือศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับงาน
เพ่ือที่จะให้มีหนทางเพ่ิมผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท างาน                     
และเพ่ือประโยชน์ทั่วไปส าหรับทุก ๆ คนก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการ
ปรับปรุงขวัญ และก าลังใจ ที่จะส่งผลให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
จากการวิเคราะห์ค าตอบจากข้อความที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบมา ปรากฏว่าปัจจัยหลาย  ๆ อย่าง                       
ที่แตกต่างกัน มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับความรู้สึกที่ดีและที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สามารถ
แยกออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง กับเหตุการณ์ที่ดีและมีผลเกี่ยวกับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับงานที่ท าก็คือ ความส าเร็จ (achievement) การยอมรับ (recognition) ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้า และคุณลักษณะของงานที่ท าอยู่ คือ ฐานะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้างาน 
กับเพ่ือนร่วมงาน กับลูกน้อง เทคนิคในการบังคับบัญชา นโยบายของบริษัทและการบริหาร                 
ความมั่นคงในงาน สภาพการท างาน เงินเดือน และเรื่องราวส่วนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพของงาน 
Herzberg ให้ ชื่ อปั จจัยกลุ่ มหลั งนี้ ว่า “ปัจจัยที่ เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาจิตใจ” (hygiene or 
maintenance factors) เหตุผลที่เรียกชื่อเช่นนี้เพราะปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มีผล
ในทางป้องกันเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ปัจจัยเหล่านี้จะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้ แต่อาจป้องกันมิให้
แรงจูงใจเกิดขึ้นมาได้ การต้องสนใจติดตามดูปัจจัยที่จ าเป็นเพ่ือการรักษาจิตใจนี้ จึงนับว่าเป็นเรื่อง             
ที่จ าเป็น แต่ปัจจัยกลุ่มนี้เพียงกลุ่มเดียวย่อมไม่เป็นการเพียงพอ ส าหรับที่จะให้เป็นเงื่อนไขส าหรับ                
การสร้างแรงจูงใจ  

3.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพ่ือจูงใจ        
ให้คนชอบและรักงานปฏิบัติ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะปัจจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได้ด้วยกัน 
ได้แก่ 

3.1.1 ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้
เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงานนั้น 

3.1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผู้บังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือ            
การแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุ 
ผลส าเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 

3.1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท าได้ตั้งแต่ต้นจนจบ            
โดยล าพังแต่ผู้เดียว 
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3.1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย           
ให้รับผิดชอบงานใหม่  ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุม           
อย่างใกล้ชิด 

3.1.5 ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของบุคคลในองค์การ 
การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมหรือได้รับการฝึกอบรม 

3.2 ปัจจัยค  าจุน  (Maintenance Factor) หรืออาจเรียกว่า ปั จจัยสุขอนามัย 
หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะ          
ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และปัจจัยที่มาจาก
ภายนอกบุคคล ได้แก่ 

3.2.1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ 
เป็นที่พอใจของบุคลากรในการท างาน 

3.2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การที่บุคคล
ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับ
ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย 

3.2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง              
การติดต่อไปไม่ว่าเป็นกิริยา หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน          
มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างด ี

3.2.4 สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม          
ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

3.2.5 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองค์การ              
การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 
 4. ทฤษฎีการเรียนรู้ ของ Bloom  
  Bloom's Taxonomy (2010) ไดแ้บ่งการเรียนรู้ของมนุษย์ออกเป็น 6 ระดับ คือ 
 4.1 ความรู้ที่เกิดจากความจ า (knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด 
 4.2 ความเข้าใจ (Comprehend) 
 4.3 การประยุกต์ (Application) 
 4.4 การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได ้
 4.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถน าส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ได้
ให้แตกต่างจากรูปเดิมเน้นโครงสร้างใหม่ 
 4.6 การประเมินค่า (Evaluation) วัดได้และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ท่ีแน่ชัด 

ทั้งนี้  Bloom มีแนวคิดว่าทฤษฎีมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน                
โดยพ้ืนฐานของผู้เรียนเป็นหัวใจในการเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะเข้าชั้นเรียนด้วยพ้ืนฐานที่จะช่วย        
ให้เขาประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ถ้าเขามีพ้ืนฐานที่คล้ายคลึงกัน ผลสัมฤทธิ์              
ทางการเรียนจะไม่แตกต่างกัน และคุณลักษณะของแต่ละคน เช่น ความรู้ที่จ าเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจ
ในการเรียน และคุณภาพของการสอน เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ เพ่ือให้แต่ละคนและทั้งกลุ่มมีระดับ          
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การเรียนรู้ที่สูงขึ้น กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมที่เชื่อว่า 
พฤติกรรมของมนุษย์จะต้องวิเคราะห์ เงื่อนไขและสิ่ งเร้าเพ่ือเป็นการเสริมแรง มีพัฒนาการ                   
มีปฏิสัมพันธ์ โดยอาจอธิบายได้ว่า พฤติกรรมของบุคคล ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม           
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ 

5. ทฤษฎีล าดับความต้องการ ของ Abrahum Maslow 
  ทฤษฎีล าดับความต้องการ (Hierachy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีที่ พัฒนาขึ้น            

โดย อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow, 2014 อ้างอิงใน สันติ บุญภิรมย์, 2552, หน้า 198-200) 
นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์ ทฤษฎีความต้องการ เป็นทฤษฎีที่รู้จักกันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง 
ซึ่งระบุว่าบุคคลมีความต้องการเรียงล าดับจากระดับพ้ืนฐานที่สุดไปยังระดับสูงสุด กรอบความคิด             
ที่ส าคัญของทฤษฎีนี้ มี 3 ประการ คือ 

  1. บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจ           
ต่อพฤติกรรม ความต้องการที่ยังไม่ได้รับ การสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการ          
ที่ได้รับการสนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป 

  2. ความต้องการของบุคคลเป็นล าดับชั้นเรียงตามความส าคัญจากความต้องการพื้นฐาน 
ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน 

  3. เมื่อความต้องการล าดับต่ าได้รับการสนองตอบอย่างดีแล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่         
ความต้องการล าดับที่สูงขึ้นต่อไป 

  มาสโลว์ เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็นห้าระดับจากระดับต่ า           
ไปสูง เพื่อความเข้าใจมักจะแสดงล าดับของความต้องการเหล่านี้ ดังภาพ 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1  ล าดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ 
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5.1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)  
 เป็นความต้องการล าดับต่ าสุดและเป็นพ้ืนฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ 

เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ           
ก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยมีอาหารและที่ พักอาศัย เขาจะมีก าลังที่จะท างานต่อไป และการมี
สภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง การระบายอากาศท่ีดี การบริการ
สุขภาพ เป็นการสนองความต้องการในล าดับนี้ได้ 
 5.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)  
  เป็นความต้องการที่ จะเกิดขึ้นหลังจากที่ ความต้องการทางร่างกายได้รับ               
การตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแล้ว หมายถึง ความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตราย           
ทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงานในชีวิตและสุขภาพ การสนองความต้องการนี้ต่อพนักงาน          
ท าได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบข้อบังคับที่ยุติธรรม การให้มีสหภาพ
แรงงานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

5.3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) 
 เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคง ในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก 

มิตรภาพ ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพ่ือน การมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับ
เป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม 

5.4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs)  
 เมื่อความต้องการทางสังคมได้รับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้าง
สถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจและสร้าง การนับถือตนเอง ชื่นชมในความส าเร็จของงาน
ที่ท า ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองแลเกียรติยศ ความต้องการเหล่านี้ได้แก่ ยศ ต าแหน่ง ระดับเงินเดือน            
ที่สู ง งานที่ท้าทาย ได้รับการยกย่องจากผู้ อ่ืน  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่ง
ความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น 

5.5 ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization Needs)           
 เป็นความต้องการระดับสูงสุด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการ

ความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถ            
ให้ถึงขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ การก้าวสู่ต าแหน่ง            
ที่สูงขึ้นในอาชีพและการงาน เป็นต้น 

มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็น  2 กลุ่ม คือ ความต้องการที่ เกิดจาก          
ความขาดแคลน (deficiency needs) เป็นความต้องการระดับต่ า ได้แก่ ความต้องการทางกาย           
และความต้องการความปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งเป็นความต้องการก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง (growth 
needs) ได้แก่ ความต้องการทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต           
จัดเป็นความต้องการระดับสูง และอธิบายว่า ความต้องการระดับต่ าจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัย
ภายนอกตัวบุคคล ส่วนความต้องการระดับสูง จะได้รับการสนองตอบ จากปัจจัยภายในตัวบุคคลเอง
ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ความต้องการที่รับการตอบสนองอย่างดีแล้ว จะไม่สามารถเป็นเงื่อนไขจูงใจ
บุคคลได้อีกต่อไป แม้ผลวิจัยในเวลาต่อมา ไม่สนับสนุนแนวคิดทั้งหมดของมาสโลว์แต่ทฤษฎีล าดับ

http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Maslow_Theories.htm
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ความต้องการของเขา ก็เป็นทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐาน ในการอธิบายองค์ประกอบของ แรงจูงใจ ซึ่งมีการ
พัฒนาในระยะหลัง ๆ 

การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
1. ประวัติความเป็นมา 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อคราวประชุมครั้งที่        
166(9/2554) ให้ปรับโครงสร้างของบัณฑิตวิทยาลัย โดยก าหนดให้มีส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
ในรูปของวิทยานิพนธ์ และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ โดยเน้น            
การให้บริการ ณ จุดเดียว และมีการจัดพิมพ์ เผยแพร่ หนังสือ วารสาร และเอกสารสิ่งพิมพ์           
ทางวิชาการที่มีคุณภาพทางวิชาการ และได้มาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ 
นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการให้เกิดข้ึนได้ และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย 

อย่างไรก็ตาม การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะสามารถผลิตผลงานได้อย่างมีคุณภาพ 
จะต้องมีหน่วยงานสนับสนุนการผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะการจัดตั้ง
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือท าหน้าที่จัดการด้านการพิมพ์และเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์
และนิสิต จึงเป็นมาตรการส าคัญยิ่ง ที่จะท าให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางด้านวิจัยและวิชาการ 
อีกทั้ง เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวร สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในกลุ่ม                
10 อันดับแรก ของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2560 และนโยบายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยเน้น            
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่และส่งเสริมให้ เกิดการน าองค์ความรู้                     
ทีม่หาวิทยาลัยมีไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไป 

2. บริการของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2.1 จัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ 

ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเน้นบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) 

2.2 ประสานงานการจัดท าและเผยแพร่การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ อาทิ 
หนังสือ ต ารา งานแปล เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน คู่มือ รายงาน 

3. การบริหารงานกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บริหารงาน
โดยกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งแต่งตั้ง
โดยอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 0472/2557 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557          
เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เพ่ือท าหน้าที่ดังนี้ 
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1. ก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  

2. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติ ในการตรวจสอบ การพิจารณาคุณภาพ 
ตลอดจนความถูกต้องในด้านเนื้อหาวิชาการ และความสมบูรณ์ของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  

3. พิจารณาการผลิตหรือจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่เสนอโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก    

4. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของเอกสารสิ่งพิมพ์          
ทางวิชาการ และท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจเป็นอาจารย์
ประจ ามหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือผู้ร่วม        
ในเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการนั้น ๆ  

5. แต่งตั้งกองบรรณาธิการย่อยเฉพาะผลงานเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมของเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือสิ่งพิมพ์นั้น ๆ เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

6. ก าหนดจ านวนเล่มในการจัดพิมพ์ รายละเอียดรูปเล่ม ราคา และการจัดจ าหน่าย 
ทั้งนี ้การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ     

7. ควบคุม รายรับ รายจ่าย การท าบัญชี และการรายงานทางการเงินของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การบริหารการเงินและบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียน 
ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยสรุปผลการด าเนินงานของส านักพิมพ์เสนอต่อคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัยและอธิการบดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

8. หน้าที่อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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 ภาพ 2 โครงสร้างการบริหารงานกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
  ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

คณะที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ 

หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ฝ่ายบรรณาธิการ 
 

ฝ่ายศิลปกรรม 
 

ฝ่ายเผยแพร่และจัดจ าหน่าย 
 

โครงสร้างการบริหารงานกองบรรณาธิการ 
จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะอนุกรรมการ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

คณะอนุกรรมการ 
กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

คณะอนุกรรมการ 
กลุ่มสังคมศาสตร ์ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพอุดมศึกษา 
 

- รับและตรวจสอบความ  
  เรียบร้อยของต้นฉบับ 
- เสนอคณะอนุกรรมการฯ 

พิจารณาเบื้องต้น 
- ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ตรวจสอบคุณภาพ 
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ/                   
  กองบรรณาธกิาร 
- ประสานงาน จัดส่ง              

และติดตามการพิสจูน์อักษร  
- การจัดท าสัญญา 
- ขอเลขมาตรฐานหนังสือ 
- ประสานงานกับผู้สร้างสรรค์ 
   ผลงาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ/โรงพิมพ ์
- เบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าลิขสิทธิ์ 

และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

- ประสานงาน จัดส่ง           
ติดตามและตรวจสอบ 
การออกแบบศิลปกรรม    
และการจัดรูปเล่ม 

- ประสานงาน จัดส่ง        
ติดตามและตรวจสอบ 
การจัดพิมพ์รูปเล่ม  
กับโรงพิมพ ์
 

- เผยแพร่และจัดท า               
การประชาสัมพันธ ์
ไปตามช่องทางต่างๆ 

- จัดจ าหนา่ยเอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ ณ ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ประสานงานกับร้าน/ 
ศูนย์จ าหนา่ย 

- จัดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์       
เพื่อจ าหนา่ย 

- ดูแลและตรวจสอบ 
การจัดเก็บสินค้า  
 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวทิยาลัย 
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4. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรในการประชุมครั้งที่           
2/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ให้ก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์         
ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การเสนอขอจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ลงวันที่                  
28 มกราคม 2558) ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอ         
ขอจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ฉบับลงวันที่  17 เมษายน           
พ.ศ. 2557 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 4 ให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีความประสงค์จะด าเนินการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์             

ทางวิชาการกับส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินการตามประกาศนี ้
ข้อ 5 รายละเอียดการจัดเตรียมต้นฉบับ 

 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดพิมพ์เอกสารสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ                    
ที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตมาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารสิ่งพิมพ์             
ทางวิชาการต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเท่านั้น โดยผู้สร้างสรรค์
ผลงานต้องจัดท าต้นฉบับ ตามรูปแบบดังนี้ 
 (1) ขนาดกระดาษ  

(ก) ขนาดกระดาษ 8 หน้ายก 19 x 26 ซม. (ขนาด B5) 
(ข) ขนาดกระดาษ 16 หน้ายก 14.5 x 21 ซม. (ขนาด A5) 

  พ้ืนที่ของกระดาษที่ใช้พิมพ์ ให้เว้นขอบบน 2.50 ซม. ขอบหน้า 2.75 ซม.         
ขอบหลัง 2.50 ซม. และขอบล่าง 2.50 ซม. 

(2) แบบอักษรและขนาดอักษร 
(ก) กรณีจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย ใช้แบบอักษรมาตรฐานราชการไทยจาก

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) โดยพิจารณาเลือกแบบ
อักษรแบบใดแบบหนึ่ งจาก 3 แบบ ประกอบด้ วย  TH SarabunPSK, TH Niramit AS หรือ            
TH Chakra Petch ขนาดอักษร 14 point 

(ข) กรณีจัดพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศ ใช้แบบอักษรมาตรฐานราชการ
ไทยจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) โดยพิจารณา
เลือกแบบอักษรแบบใดแบบหนึ่ง จาก ๓ แบบ ประกอบด้วย TH SarabunPSK, TH Niramit AS  
หรือ TH Chakra Petch ขนาดอักษร 14 point หรือแบบอักษร Time New Roman ขนาดอักษร 
10 point  
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(3) การน าเสนอตาราง  
 ตารางที่น าเสนอต้องแสดงรายละเอียดที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด  เมื่อ

น าเสนอข้อมูลไว้ในตารางแล้วควรหลีกเลี่ยงการน าเสนอข้อมูลอีกครั้งในเนื้อความ ควรเขียนชื่อตาราง
ในลักษณะย่อใจความข้อมูล ที่น าเสนอโดยไม่กล่าวซ้ าในหัวข้อย่อยของตารางอีก หัวข้อย่อยของตาราง
ควรสั้นกะทัดรัด 

 ตารางที่ น าเสนอมักเป็นข้อมูลตัวเลขที่ แสดงการเปรียบเทียบหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โดยข้อมูลที่น าเสนอในตารางควรมีความสอดคล้องกับข้อมูลในส่วนของ
เนื้อความ หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลที่ไม่จ าเป็น สามารถใช้ค าย่อในตารางได้ และควรมีขนาดพอเหมาะกับ
ขนาดกระดาษ  

(4) การน าเสนอรูปภาพ  
 รูปภาพที่น าเสนอต้องมีความคมชัด มีรายละเอียดของข้อมูลครบถ้วนและ

เข้าใจได้ง่าย ระบุล าดับของรูปภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่อยู่ในต้นฉบับและมีขนาดที่ เหมาะสมกับ
ขนาดกระดาษ 

รูปภาพที่มีเส้นกราฟ ต้องน าเสนอเส้นกราฟแต่ละเส้นที่สามารถแยกความ
แตกต่างกันได้และมีคุณภาพดี ใช้สัญลักษณ์มาตรฐาน (เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม) หรือ
สัญลักษณ์อ่ืนเป็นตัวแทนการน าเสนอได้ หากมีสัญลักษณ์ก ากับจะต้องอธิบายสัญลักษณ์ดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งอธิบายค่าต่าง ๆ ในกราฟทั้งหมด  

รูปภาพที่ เป็นแท่งกราฟ ควรใช้แท่งกราฟขาวด าหรือสีที่ชัดเจน อาจมี
ลวดลายระบุแสดงความแตกต่างของแต่ละแท่งกราฟได้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้แท่งกราฟที่มีลักษณะ            
แรเงา (shading) หากมีสัญลักษณ์ก ากับจะต้องอธิบายสัญลักษณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน รวมทั้งอธิบาย
ค่าต่างๆ ในกราฟทั้งหมด 

 ทั้งนี้ หากมีภาพหรือตารางที่มีลิขสิทธิ์  ให้แนบเอกสารฉบับจริงยืนยัน           
การได้รับอนุญาตให้ใช้ผลงานลิขสิทธิ์  การอ้างอิงภาพหรือตารางต้องระบุแหล่งอ้างอิงให้ชัดเจน          
และถูกต้อง 

(5) รูปแบบการอ้างอิง   

   ใช้รูปแบบสากลตามหลักท่ัวไป อาท ิ
   (1) American Psychological Association style (APA)  
   (2) Vancouver Style 
   (3) Harvard Style 

 (6) การจัดท าดรรชนี หรือดรรชนีเนื้อหา หรือดรรชนีค าค้น 
ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เสนอขอจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีลักษณะ

เป็น “ต ารา” จะต้องจัดท าดรรชนี หรือดรรชนีเนื้อหา หรือดรรชนีค าค้นด้วย เพ่ือให้การจัดท าผลงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล 
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ข้อ 6 การเสนอต้นฉบับเพื่อขอพิจารณาจัดพิมพ์  
 (1) การรับต้นฉบับ 
  (ก) ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กรอกแบบฟอร์มเสนอขอจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์           

ทางวิชาการ (สนพ.5) และแบบฟอร์มยืนยันการได้รับอนุญาตให้ใช้ผลงานลิขสิทธิ์ (สนพ.10) เสนอต่อ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมต้นฉบับสมบูรณ์ (ฉบับจริง) จ านวน 2 ชุด และซีดีข้อมูลบันทึก
ด้วย Program Microsoft word จ านวน 1 แผ่น  

    เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ขอเสนอจัดพิมพ์ต้องมีคุณภาพ และเป็น
ผลงาน ที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แต่งขึ้น เรียบเรียง หรือแปลด้วยตนเอง โดยต้องมีเนื้อหาสมบูรณ์
ครบถ้วนทั้งรูปภาพและตาราง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ส านักพิมพ์จะไม่รับพิจารณาต้นฉบับ 
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ในกรณีเป็นหนังสือแปล ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องขออนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ พร้อมแนบหลักฐานการได้รับอนุญาตฉบับจริงแนบมาพร้อมกับต้นฉบับด้วย 

  (ข) ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร          
ในเบื้องต้น เพ่ือสรุปข้อมูลด้านการตลาดเบื้องต้น และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามกลุ่มสาขาวิชา ภายในเวลา 3 วัน 

 (2) การพิจารณาต้นฉบับ 
  (ก) คณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามที่ได้รับการแต่งตั้งตามกลุ่มสาขาวิชา พิจารณาคุณภาพและความเหมาะสม
ของต้นฉบับ ที่ขอจัดพิมพ์เบื้องต้น และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง
สมบูรณ์ของเนื้อหาสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ พร้อมทั้งสรุปผลการพิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูลเสนอต่อ                
กองบรรณาธิการ ภายในเวลา 15 วัน  

  (ข) กรณีมีมติรับพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ส านักพิมพ์จะท าหนังสือ
แจ้งผู้สร้างสรรค์ผลงานทราบ และจัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  (Reader) ที่ เสนอแต่งตั้งโดย
คณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร                   
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ภายในเวลา 7 วัน 

    กรณี มีมติ ไม่ รับ พิมพ์ เอกสารสิ่ งพิ มพ์ทางวิชาการ  ส านั กพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะท าหนังสือแจ้งผู้สร้างสรรค์ผลงานทราบ และจัดส่งคืนต้นฉบับหลัง            
การพิจารณาตามข้อ 6(2)(ก) ภายในเวลา 7 วัน 

(3) การตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  (Reader)            

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ภายในเวลา 2 เดือน 
ซึ่งหากผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้แก้ไขคุณภาพของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเพ่ิมเติม ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ต้องปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เสนอแนะ และส่งกลับต้นฉบับที่แก้ไขสมบูรณ์แล้ว 
จ านวน 1 ชุด มายังกองบรรณาธิการ ภายในเวลา 10 วัน ภายหลังจากที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว 
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  กรณีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือมีความประสงค์
ขอถอนเรื่องในระหว่างที่ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader)              
ไปแล้ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้แก่
ส านักพิมพ์ 

 (4) กองบรรณาธิการประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดท าเอกสารสิ่ งพิมพ์          
ทางวิชาการ 

(ก) กองบรรณ าธิการประชุ ม พิ จารณ าคุณ ภ าพ  ความ เหมาะสม                
และลักษณะประเภทของต้นฉบับที่ขอจัดพิมพ์ เพ่ือมีมติรับหรือไม่รับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเข้าสู่
กระบวนการจัดพิมพ์ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  (Reader) ค่าลิขสิทธิ์ส าหรับ                    
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และจ านวนเล่มที่จะจัดพิมพ์ การเผยแพร่และจัดจ าหน่าย ภายในเวลา 15 วัน 

  (ข)  กรณีมีมติรับพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวรจะท าหนังสือแจ้งผู้สร้างสรรค์ผลงานทราบ ภายในเวลา 7 วัน และหากกองบรรณาธิการมรมติ
ให้แก้ไขคุณภาพของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเพ่ิมเติม ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องปรับปรุงแก้ไขตามที่
กองบรรณาธิการเสนอแนะและส่ งกลับต้นฉบับที่ แก้ ไขสมบูรณ์ แล้ว จ านวน  1  ชุด มายั ง                    
กองบรรณาธิการ ภายในเวลา 7 วัน ภายหลังจากท่ีได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  

 กรณี มีมติ ไม่ รับ พิมพ์ เอกสารสิ่ งพิ มพ์ทางวิชาการ  ส านั กพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะท าหนังสือแจ้งผู้สร้างสรรค์ผลงานทราบ และจัดส่งคืนต้นฉบับหลังการ
พิจารณาตามข้อ 6(4)(ก) ภายในเวลา 7 วัน 

ข้อ 7 การท าสัญญาการจัดพิมพ์และการโอนลิขสิทธิ์ 
   (1) ผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้สร้างสรรค์ร่วมต้องโอนลิขสิทธิ์ ในเอกสารสิ่งพิมพ์          
ทางวิชาการที่ได้รับการจัดพิมพ์ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเวลา 3 ปี โดยท าเป็นหนังสือการโอน
ลิขสิทธิ์ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามแบบฟอร์มของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
   (2) การขยายลิขสิทธิ์ หากพ้นก าหนดเวลาการโอนลิขสิทธิ์ ภายในเวลา 3 ปีแล้ว         
แต่เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่จัดพิมพ์ขึ้นยังจ าหน่ายไม่หมด ผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้สร้างสรรค์
ร่วมต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายลิขสิทธิ์เพ่ือท าการจ าหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ให้แล้วเสร็จต่อไปได้อีก 3 ปี โดยการจัดสรรเงินสมนาคุณแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานภายหลังการขยาย
ลิขสิทธิ์ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม 
   (3) การจัดพิมพ์ซ้ า ในกรณีจ านวนเล่มของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหมดลง
ก่อนระยะเวลา 3 ปี หากเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด                   
การพิจารณาจัดพิมพ์ซ้ า  ให้อยู่ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ โดยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่              
ผู้สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นไปตามสัญญาเดิม 
   (4) การจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้จัดพิมพ์
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและจ าหน่ายไปหมดแล้ว ต่อมาผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ปรับปรุงเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการบางส่วน และมีความประสงค์จะจัดพิมพ์เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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   (5) เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานน าเสนอขอจัดพิมพ์นั้น               
ต้องปราศจากภาระผูกพันใดๆ ทางกฎหมายกับบุคคลและหน่วยงานอ่ืน ๆ หากมีการด าเนินการตาม
เกี่ยวข้องกับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการนั้น ๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผู้สร้างสรรค์ผลงานและ               
ผู้สร้างสรรค์ร่วมต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  
  ข้อ 8 ขั้นตอนการด าเนินงานก่อนการจัดพิมพ์ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 (1) ภายหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แก้ไขต้นฉบับเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว          
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จะด าเนินการขอเลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN) และบรรณานุกรมของ
หนังสือ (CIP) เฉพาะกรณีเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เสนอขอจัดท ามีลักษณะเป็นหนังสือหรือต ารา 
ด าเนินการส่งพิสูจน์อักษร ออกแบบ จัดรูปแบบ รูปเล่ม ภาพปก และภาพประกอบภายในเล่ม จัดหน้า 
และส่งผู้สร้างสรรค์ผลงานท าการตรวจทานความถูกต้องของต้นฉบับก่อนส่งโรงพิมพ์ ภายในเวลา             
45 วัน 
  กรณีผู้สร้างสรรค์ผลงานมีการแก้ไขเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระหว่างอยู่
ในโรงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้แก่ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

(2) ด าเนินการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ที่ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดหา 
ภายในเวลา 1 - 3 เดือน 
 (3)  เมื่อโรงพิมพ์จัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดส่งเล่มเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้ผู้สร้างสรรค์ผลงาน จ านวน 10 เล่ม  

ข้อ 9 การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ค่าตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
 (1)  การจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร          

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ในอัตราร้อยละ 20 – 30 โดยจ่ายตาม
จ านวนและราคาจ าหน่ายที่ก าหนดโดยส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และข้อตกลงระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานกับส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร โดยจ่ายตามยอดขายทีเ่กิดข้ึนจริงทุก ๆ 6 เดือน เป็นเวลา 3 ปี ยกเว้นมีการขยายลิขสิทธิ์ 

 (2)  การขยายลิขสิทธิ์ หากพ้นก าหนดเวลาการโอนลิขสิทธิ์ ภายในเวลา 3 ปีแล้ว        
แต่เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่จัดพิมพ์ขึ้นยังจ าหน่ายไม่หมด ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องยินยอมให้
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายลิขสิทธิ์เพ่ือท าการจ าหน่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้แล้วเสร็จต่อไปได้  
อีก 3 ปี โดยการจัดสรรเงินสมนาคุณแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานภายหลังการขยายลิขสิทธิ์ให้เป็นไปตาม
สัญญาเดิม 

(3)  การจัดพิมพ์ซ้ า ในกรณีจ านวนเล่มของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหมดลง
ก่อนระยะเวลา 3 ปี หากเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด                
การพิจารณาจัดพิมพ์ซ้ า  ให้อยู่ในดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ โดยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณแก่             
ผู้สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นไปตามสัญญาเดิม 
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(4) การจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้จัดพิมพ์
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและจ าหน่ายไปหมดแล้ว ต่อมาผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ปรับปรุงเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการบางส่วนและมีความประสงค์จะจัดพิมพ์เป็นฉบับปรับปรุงใหม่  ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ข้อ 10 การเผยแพร่และการจัดจ าหน่าย 

  เมื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวรจะด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือการเผยแพร่เอกสารสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ ไปยังงาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย ร้าน/ศูนย์หนังสือ องค์กรและหน่วยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และผ่านทางเว็บไซต์ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านสื่อ          
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเผยแพร่ไปถึงผู้ใช้ให้มากที่สุด ภายในเวลา 7 วัน 
โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่าย ดังนี้ 

(1) ผู้สร้างสรรค์ผลงาน น าไปจ าหน่ายด้วยตนเอง 
(2) จ าหน่ายโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(3) จ าหน่ายตามแหล่งจ าหน่ายอื่น เช่น ร้าน/ศูนย์หนังสือ องค์กรและหน่วยงาน

อ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้แทนจ าหน่ายอ่ืน ให้เป็นไปตาม

ข้อตกลงทีส่ านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรและตัวแทนจ าหน่ายตกลงร่วมกัน 
 ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

5. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
5.1 แบบฟอร์มเสนอขอจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (สนพ.5) 
5.2 แบบฟอร์มแสดงการมีส่ วนร่วม สั ดส่ วนใน เอกสารสิ่ งพิ ม พ์ทางวิชาการ                  

และการยินยอมให้น าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมาน าเสนอเพ่ือจัดพิมพ์ (สนพ.6) 
5.3 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดสิ่งที่น าเสนอจัดพิมพ์ (สนพ.7) 
5.4 แบบฟอร์มสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์              

ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ตามกลุ่มสาขาวิชา) (สนพ.8) 
5.5 ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาตรววจสอบด้านคุณภาพวิชาการ 

ของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีเสนอขอจัดท ากับส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (สนพ.9) 
5.6 แบบฟอร์มรับรองลิขสิทธิ์ (สนพ.10) 
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ผู้สร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ (ภายใน 10 วัน) 
 

ส านักพิมพ์รับต้นฉบับ  
 

ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ตรวจสอบ (ภายใน 2 เดือน) 
 

ส านักพิมพ์ฯ ส่งพิสูจน์อักษร ออกแบบและจัดรูปเล่ม ปก ตาราง ภาพประกอบ  
ขอเลขมาตรฐานหนังสือ ผู้สร้างสรรค์ผลงานแก้ไขและตรวจทานความถูกต้องของต้นฉบับ  

และด าเนินการจัดท าสัญญากับมหาวิทยาลัย (ภายใน 45 วัน) 
 

 ส่งโรงพิมพ์จัดพิมพ์รูปเล่ม (ภายใน 1 - 3 เดือน) 
 

 

เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเบื้องต้น และเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) พิจารณาคุณภาพ               
ด้านวิชาการ (ภายใน 15 วัน) 

 

กองบรรณาธิการฯ ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดท าฯ (ภายใน 7 วัน) 
 
 

ครบก าหนดการโอนลิขสิทธิ ์ถือว่าสิ้นสดุตามสัญญา 

 เผยแพร่และจัดจ าหนา่ย (ภายใน 7 วัน) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหต ุ ส านกัพิมพ์ฯ ใช้เวลาในการด าเนินงานตั้งแต่รับต้นฉบับจนถึงการส่งเล่มสมบูรณ์เพื่อจ าหน่ายทั้งสิ้น ประมาณ 6 เดือน 
 
 

ภาพ 3 ขั นตอนการด าเนินการจัดพมิพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ขั นตอนการด าเนินการจัดพมิพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพ 4  กรอบแนวคิดโครงการวิจัย 

 
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง  

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สมชาย พัทธเสน (2543) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการในการจัดท าผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในด้านการเตรียมการและวางแผน ด้านการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ ด้านการน าผลงานวิชาการไปใช้ ด้านการเผยแพร่และการสร้างการยอมรับ 
และด้านการน าเสนอผลงานทางวิชาการ พบว่า ความต้องการในการจัดท าผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมาก         
ไปหาน้อย ดังนี้ 

1. ด้านการเผยแพร่และการสร้างการยอมรับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความ
ต้องการเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ การน าผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการให้เป็นที่รู้จัก 
อย่างแพร่หลาย การจัดให้มีหน่วยงานส าหรับด าเนินการพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการจัด
งบประมาณส าหรับการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ 

2. ด้านการน าเสนอผลงานทางวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความ
ต้องการเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ การก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับแก้ไขผลงานทางวิชาการ

การพัฒนา
กระบวนการจัดท า 
เอกสารสิ่งพิมพ์ 
1. ด้านความรูค้วาม 

เข้าใจในการจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์              
ทางวิชาการ 

2. ด้านการส่งเสริม 
 สนับสนุนจาก 
     ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

 

การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์           
ทางวิชาการ ของคณาจารย์                 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

แนวทางในการก าหนด
แผนการบริหารงาน 

ของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

แนวคิดทฤษฎี 
1. ทฤษฎีแรงจูงใจ 
2. ทฤษฎีการเรยีนรู้            
3. ทฤษฎีล าดับ             

ความต้องการ 
4. การจัดท าเอกสาร

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ                      
ของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 
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เพ่ือปรับปรุงผลงานทางวิชาการให้ละเอียดและสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง การลดกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยาก
และซับซ้อนของการน าเสนอผลงานทางวิชาการ และการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติการน าเสนอ
ผลงานติดตามผลงานการน าเสนอผลงานให้เร็วขึ้น 

3. ด้านการจัดท าผลงานทางวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความต้องการ
เป็นรายข้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ การอ านวย
ความสะดวกในเรื่องการจัดท าผลงานทางวิชาการ และการจัดให้มีแหล่งพิมพ์เอกสารผลงาน        
ทางวิชาการ 

4. ด้านการน าผลงานวิชาการไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความต้องการ  
เป็นรายข้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดให้มีผู้ที่ได้อ่านผลงานทางวิชาการแล้วส่งผลการวิจารณ์           
ตอบกลับมา การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการน าผลงานทางวิชาการไปทดลองใช้ และการ
จัดอบรมเรื่องการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

5. ด้านการเตรียมการและวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความต้องการ
เป็นรายข้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ การเตรียมแหล่งข้อมูลด้านเอกสารเพ่ือศึกษาค้นคว้าหรือปรึกษา          
ในเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกคณะ การจัดห้องสมุดเพ่ือรวบรวมผลงาน
ทางวิชาการที่ได้ผ่านการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการแล้วส าหรับค้นคว้า และการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและกฎเกณฑ์ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

ประไพพรรณ จารุทวี (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค แรงจูงใจ ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รวมถึงการศึกษาปริมาณ รูปแบบ และเนื้อหา ผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า บรรณารักษ์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลิตผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น และประเภทผลงานทางวิชาการที่มีการผลิตมาก
คือ บทความทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับขบวนการทางเทคนิคมากที่สุด ปัญหาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการมากที่สุดคือ งานประจ ามีมากท าให้ไม่มีเวลาผลิตผลงานทางวิชาการ และมีความ
ต้องการงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการทุกประเภท และครอบคลุมทุกขั้นตอน 

กัลยา มะโนนึก (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานวิจัย พบว่า การวิจัยเปนสิ่งจ าเปน 
อยางยิ่งส าหรับการศึกษาเพ่ือใชประโยชนตอการเรียนการสอน และพัฒนาตนเอง งานวิจัยจึงถือเปน 
ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยการใชสติปญญา ความรูความสามารถ            
และความวิริยะอุตสาหะของผูวิจัยในการสรางสรรคและไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน ซึ่งผู้วิจัยจะไดรับ
ความคุมครองทันทีที่สรางสรรค โดยไมตองจดทะเบียน และไมจ าเปนตองยื่นขอรับลิขสิทธิ์
นอกจากนั้นเจาของผลงานวิจัยยังสามารถหาประโยชนจากงานลิขสิทธิ์ของตนได ดังนั้น ผูวิจัยพึงมี
จรรยาบรรณและตองตระหนักไววางานวิจัยนั้นมิอาจละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน อันจะน าไปสูการเรียกรอง
สิทธิ์จากเจาของสิทธิ์ได 

 
 



23 

แก้วตา วงษ์รักษ์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท าผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า แรงจูงใจในการ
ท าผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 
2 ได้แก่  ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ ความต้องการความสัมพันธ์ ความต้องการ
ความก้าวหน้า และความต้องการประชาธิปไตยในการท างาน อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน อาจเป็น
เพราะว่าข้าราการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ส่วนใหญ่          
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการท างานสูง ท างานตามนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้              
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาผลงานด้านวิชาการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาเยาวชนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้มีความรู้ มีความสามารถ
ทัดเทียมกับเยาวชน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนได้ ซึ่งจากการศึกษาระดับแรงจูงใจในการท าผลงาน           
ทางวิชาการท่ีเป็นเช่นนี้สามารถอภิปรายแต่ละด้านได้ ดังนี้ 

1. ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ต้องการได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน จึงต่างเร่งท าผลงานทางวิชาการเพ่ือให้ได้รับ            
การยอมรับจากบุคคลดังกล่าว 

2. ความต้องการความสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูในด้านความสัมพันธ์ระหว่างครู         
กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
เกิดความเห็นอกเห็นใจ ท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

3. ความต้องการความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ต้องการพัฒนาครูในพ้ืนที่ให้มีความมั่นคงในการท างาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานให้มีต าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี รู้สึกภาคภูมิใจในการท างาน โดยจะ
พิจารณาจากผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสาร ได้แก่ ต ารา หนังสือคู่มือครู บทความ งานวิจัย เป็นต้น 
และผลงานทางวิชาการที่ไม่เป็นเอกสารหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมทางการศึกษา เครื่องทุ่นแรง เป็นต้น 

4. ความต้องการประชาธิปไตยในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้ความส าคัญกับการร่วมท างานเป็นที่เปิดโอกาสให้ครู
ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ปัญหาด้วยเหตุผล โดยถือว่าทุกคนร่วมกันสร้าง
ความส าเร็จให้กับสถานศึกษา  
 สมหมาย จันทร์เรือง (ม.ป.ป.) ลิขสิทธิ์ในงานวิชาการนั้น ความเป็นเจ้าของให้พิจารณา       
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 และมาตรา 6 โดยผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
แต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบอีก 2 ประการ ได้แก่ ต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความอุตสาหะ ฝีมือ และแรงงานของตนเอง อย่างไรก็ตามลิขสิทธิ์ในงานวิชาการ
สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอ่ืนได้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 16 โดยท าเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้ โอนและผู้รับโอนที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม ซึ่งรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 86 บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านทรัพยสินทางปัญญา โดยรัฐต้องส่งเสริมการประดิษฐ์ หรือการค้นคิดเพ่ือให้เกิด
ความรู้ใหม่ รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา อันครอบคลุมถึงงานวิชาการ อนึ่ง แม้ลิขสิทธิ์ในงานวิชาการทั้งหลายจะสามารถโอนสิทธิ์
ให้บุคคลอื่นได้แต่การท าสัญญาโอนสิทธิควรเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
พ.ศ.2540 ซ่ึงมาตรา 5 วรรคแรก บัญญัติให้ขัอตกลงจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
การงาน หรือการท านิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็น
ข้อตกลงที่ท าให้ผู้ถูกจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ให้มีผล
บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี  ดังนั้น การโอนสิทธิในงานวิชาการจึงต้อง
พิจารณาโดยพืน้ฐานของความเป็นธรรม และการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมด้วย 



บทที่  3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาและน าเสนอ
วิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. ประชำกร ที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเภท
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 1,247 คน (ข้อมูลจากกองการบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557) 

2. กลุ่มตัวอย่ำง ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เพ่ือให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีการกระจายภายในขอบเขตของแต่ละคณะ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรคือ คณาจารย์มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประเภทข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 1,247 คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเคร็จซี่และมอร์แกน (R. V. Krejcie and D. W. Morgan, 1970, p. 608 อ้างอิงใน 
เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2554, หน้า 143) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 297 คน 

ขั้นตอนที่ 2  สุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้คณะ
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งตามลักษณะประชากรที่เป็นอยู่ 

ขั้นตอนที่ 3 ค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้น โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์  
 

  กลุ่มตัวอย่าง = ประชากรแต่ละคณะ x จ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
        จ านวนรวมประชากรทั้งหมด 
 

จะได้กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแต่ละคณะ ดังนี้ 
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ตำรำง 1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 

 

คณะ/ส ำนัก/วิทยำลยั ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

(เงินงบประมำณ
แผ่นดิน) 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

(เงินงบประมำณ
รำยได้) 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มวิทยำศำสตร์สขุภำพ 
     

1 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 40 - 47 11 
2 คณะแพทยศาสตร์ 23 100 - 123 29 
3 คณะเภสัชศาสตร์ 46 25 - 71 17 
4 คณะทันตแพทยศาสตร์ 13 40 - 53 13 
5 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 45 52 - 97 23 
6 คณะสหเวชศาสตร์ 11 57 - 68 16 
7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 32 - 33 8 

 
รวม (คน) 146 346 - 492 117 

กลุ่มวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 
     

1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 51 35 - 86 20 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 41 - 50 12 
3 คณะวิทยาศาสตร์ 86 65 1 152 36 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 43 60 - 103 25 
5 วิทยาลยัพลังงานทดแทน 2 9 - 11 3 
6 วิทยาลยัเพื่อการค้นคว้า 

ระดับรากฐาน - 5 - 5 1 
7 วิทยาลยัโลจิสติกส ์

และโซ่อุปทาน - 7 - 7 2 

 
รวม (คน) 191 222 1 414 99 

กลุ่มสังคมศำสตร ์
     

1 คณะนิติศาสตร์ 3 21 - 24 6 
2 คณะบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 24 50 - 74 18 
3 คณะมนุษยศาสตร์ 43 76 - 119 28 
4 คณะศึกษาศาสตร์ 17 35 - 52 12 
5 คณะสังคมศาสตร์ 10 42 - 52 12 
6 วิทยาลยันานาชาต ิ - 20 - 20 5 

 
รวม (คน) 97 244 - 341 81 

 
รวมท้ังหมด (คน) 434 812 1 1,247 297 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล            

โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม  ลักษณ ะของ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check – list)  
ตอนที่ 2 สอบถามความต้องการและแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสาร

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในด้านความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และด้านการส่งเสริมสนับสนุน
จากผู้เกี่ยวข้อง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 121) เรียงล าดับจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช้
เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
  มีความต้องการมากที่สุด ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  5 
    มีความต้องการมาก  ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  4 
  มีความต้องการปานกลาง ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  3    
  มีความต้องการน้อย ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  2 
    มีความต้องการน้อยที่สุด ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  1 
  ส่วนที่  2 สอบถามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ           
ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนการบริหารงาน               
ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด 

ส่วนที่ 3 สอบถามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ส าหรับความต้องการ 
ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

2. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ ใช้ในกำรวิจัย ในการสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยผู้วิจัย
ด าเนินการ ดังนี้ 

 2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 เขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2.3 นิยามศัพท์เฉพาะเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.4 สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง และน าเสนอที่ปรึกษา โครงการเพ่ือพิจารณา                

และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาโครงการ 
 2.5 พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณาความสอดคล้องระหว่างนิยามศัพท์เฉพาะกับข้อค าถามโดยผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วย  
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  2.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล  
   ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร และกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

  2.5.2 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ  
   ต าแหน่ ง อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร          

และกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร             
(กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

  2.5.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน  
   ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  และกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ             
ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

   2.6 หาค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยการเลือกข้อที่มี
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยมีสูตรที่ใช้ค านวณ ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539, หน้า 
249 อ้างอิงใน เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2554, หน้า 184)           

 

IOC  =   
N

R  
 

      เมื่อ IOC  แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
      R  แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

   2.7 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. รวบรวมและจัดท ารายละเอียดข้อมูลของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรจากกอง

บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2. ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ระบบเดินหนังสือของมหาวิทยาลัย และแจก

ในการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ เพ่ือให้ได้แบบสอบถามกลับคืนมาให้ได้มากท่ีสุด 
3. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามเองโดยการรับข้อมูลกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง 
4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณ์  

 
 
 
 

s t

2
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 สถำนที่เก็บข้อมูล 
 คณะต้นสังกัดของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 16 คณะ 4 วิทยาลัย ได้แก่ 

1. คณะพยาบาลศาสตร์  
2. คณะแพทยศาสตร์  
3. คณะเภสัชศาสตร์  
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
5. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
6. คณะสหเวชศาสตร์ 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์   
8. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. คณะวิทยาศาสตร์ 
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
12. วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
13. วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน  
14. วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
15. คณะนิติศาสตร์ 
16. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
17. คณะมนุษยศาสตร์  
18. คณะศึกษาศาสตร์  
19. คณะสังคมศาสตร์  
20. วิทยาลัยนานาชาติ   

  
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยเริ่มส่งไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 
และได้รับกลับคืนมาทั้งสิ้น จ านวน 243 ฉบับ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เพ่ือน ามาพิจารณา             
ความสมบูรณ์ถูกต้อง และน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยด าเนินการดังนี้ 

1. วิ เคราะห์ ข้ อมูล เกี่ ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม ด้ วยค่ าร้อยละ 
(Percentage) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นรายด้านและรายข้อด้วยค่าเฉลี่ย (x̄ = Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. = Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, 
หน้า 121) ดังนี้ 
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  มีความต้องการมากที่สุด ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  5 
    มีความต้องการมาก  ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  4 
  มีความต้องการปานกลาง ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  3      
  มีความต้องการน้อย ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  2 
    มีความต้องการน้อยที่สุด ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  1 
 
  ค่าเฉลี่ยที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินระดับความต้องการและน ามาจัดอันดับตั้งแต่มี
ความต้องการมากที่สุดจนถึงมีความต้องการน้อยทีสุด โดยก าหนดความหมายของค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ระดับของความต้องการ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 121) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์               
ทางวิชาการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนการบริหารงาน ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
 



บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์          
ทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ความต้องการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนการบริหารงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
 n แทน จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 x̄  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)           
 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ในการวิ เคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดท าเอกสารสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ               
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1  ความต้องการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน  ได้แก่ 
 1. ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
 2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบ แบ่งออกเป็น เพศ อายุ รายได้               
ต่อเดือน สถานภาพการท างาน ต าแหน่งทางวิชาการ อายุการท างานในขณะจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
ทางวิชาการ คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด ประสบการณ์ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ประเภท
ของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีความต้องการที่จะจัดท า จ านวนของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ                      
ที่มีความต้องการที่จะจัดท า และขั้นตอนการด าเนินการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในปัจจุบัน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ผลปรากฏดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 77 31.69 
 หญิง 166 68.31 

รวม 243 100.00 
อายุ   
 น้อยกว่า 25 ปี - 0.00 
 25 – 29 ปี 13 5.35 
 30 – 34 ปี 19 7.82 
 35 – 39 ปี 94 38.68 
 40 – 44 ปี 80 32.92 
 45 ปีขึ้นไป 37 15.23 

รวม 243 100.00 
รายได้ต่อเดือน   
 น้อยกว่า  15,000 บาท - 0.00 
 15,001 - 20,000 บาท 2 0.82 
 20,001 - 25,000 บาท 12 4.94 
 25,001 - 30,000 บาท 52 21.40 
 มากกว่า  30,000 บาท 177 72.84 

รวม 243 100.00 
สถานภาพการท างาน   
 ข้าราชการ 49 20.16 
 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน 186 76.54 
 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 7 2.88 
 พนักงานราชการ 1 0.42 

รวม 243 100.00 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
 อาจารย์ 108 44.44 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 99 40.74 
 รองศาสตราจารย์ 36 14.82 
 ศาสตราจารย์ - 0.00 

รวม 243 100.00 
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ตาราง 2  (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
อายกุารท างาน   
 น้อยกว่า 3 ปี 16 6.58 
 3 - 5 ปี 26 10.70 
 6 - 8 ปี 67 27.57 
 9 - 11 ปี 62 25.51 
 12 - 14 ปี 37 15.23 
 15 ปีขึ้นไป 35 14.41 

รวม 243 100.00 
สังกัด   
 คณะเกษตรศาสตร์ฯ 16 6.58 
 คณะวิทยาศาสตร์ 28 11.52 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 7.41 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 4.12 
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน 4 1.65 
 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน 2 0.82 
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1 0.41 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 6.17 
 คณะพยาบาลศาสตร์ 8 3.29 
 คณะแพทยศาสตร์ 18 7.41 
 คณะเภสัชศาสตร์ 14 5.76 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 7.82 
 คณะสหเวชศาสตร์ 12 4.94 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 3.71 
 คณะนิติศาสตร์ 8 3.29 
 คณะมนุษยศาสตร์ 16 6.58 
 คณะศึกษาศาสตร์ 21 8.64 
 คณะบริหารธุรกิจฯ 12 4.94 
 คณะสังคมศาสตร์ 8 3.29 
 วิทยาลัยนานาชาติ 4 1.65 

รวม 243 100.00 
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 จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.31 เพศชาย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 31.69 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 35-39 ปี จ านวน         
94 คน คิดเป็นร้อยละ 38.68 รองลงมาคือ 40-44 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.92 และ 45 ปี
ขึ้นไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 15.23 มีรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 
177 คน คิดเป็นร้อยละ 72.84 รองลงมาคือ 25,001-30,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.40 และ 20,001-25,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94 มีสถานภาพการท างาน          
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 76.54 รองลงมาคือ ข้าราชการ 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 20.16 และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จ านวน 7 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 2.88 มีต าแหน่งทางวิชาการส่วนใหญ่เป็นอาจารย์  จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 
รองลงมาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74 และรองศาสตราจารย์ จ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.82 มีอายุการท างานส่วนใหญ่ 6-8 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 27.57 
รองลงมาคือ 9-11 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.51 และ 12-14 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 15.23 และส่วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.52 รองลงมา
คือ คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64 และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.82 และผลการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ ปรากฏดังตาราง 2-5 ดังนี้ 
 
ตาราง 3 ผลการสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เคย 191 78.60 
ไม่เคย 52 21.40 

รวม 243 100.00 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเคยจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมาก่อน 
จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 78.60 และไม่เคยจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ จ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.40 
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ตาราง 4 ประเภทของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการที่จะจัดท า 
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  

รายการ จ านวน ร้อยละ 
หนังสือ 108 44.44 
ต ารา 140 57.61 
งานแปล 12 4.94 
เอกสารค าสอน 53 21.81 
เอกสารประกอบการสอน 79 32.51 
คู่มือ 30 12.35 
รายงาน 17 7.00 

 
หมายเหตุ  ร้อยละจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 243 คน 
 

จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะจัดท าต ารามากที่สุด 
จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 57.61 รองลงมา คือ หนังสือ จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 
และเอกสารประกอบค าสอน จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 32.51 
 
ตาราง 5 จ านวนของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการที่จะจัดท าต่อปี 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
จ านวน 1 เล่ม/ปี 208 85.60 
จ านวน 2 เล่ม/ปี 23 9.47 
จ านวนมากกว่า 2 เล่ม/ปี 8 3.29 
จ านวนน้อยกว่า 1 เล่ม/ปี 3 1.23 
ไม่ได้ท าเลย 1 0.41 

รวม 243 100.00 
 
 จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 85.60
ต้องการที่จะจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ จ านวน 1 เล่ม/ปี  รองลงมา คือ ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.47 ต้องการที่จะจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ จ านวน 2 เล่ม/ปี 
และ ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.29 ต้องการที่จะจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์            
ทางวิชาการจ านวนมากกว่า 2 เล่ม/ปี  
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ตาราง 6 ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในปัจจุบัน 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
จัดท าต้นฉบับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 15 6.17 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าต้นฉบับ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 27 11.11 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าต้นฉบับ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี 80 32.92 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าต้นฉบับ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 69 28.40 
ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการจัดท า 52 21.40 

รวม 243 100.00 
 
 จากตาราง 6 พบว่า ปัจจุบันผู้ตอบแบบสอบถามด าเนินการจัดท าเอกสารสิ่ งพิมพ์                
ทางวิชาการอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าต้นฉบับคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี จ านวน 80 คน              
คิดเป็นร้อยละ 32.92 รองลงมา คือ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าต้นฉบับคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน             
2 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 และยังไม่ได้เริ่มด าเนินการจัดท า จ านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.40 
 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพท์างวิชาการให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้านและรายข้อ ด้วยค่าเฉลี่ย (x̄ = Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน              
(S.D. = Standard Deviation) รายละเอียดปรากฎดังตาราง 7 - 8 
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ตาราง 7 ความต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 

 

รายการ x̄  S.D. 
ระดับ 

ความต้องการ 
อันดับที่ 

1.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
     และข้ันตอนในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
     ทางวิชาการ 3.72 0.80 มาก 

 
 
9 

2.  ความรู้ความเข้าใจในการก าหนด 
     โครงเรื่อง/ ขอบเขตของเรื่อง 3.69 0.78 มาก 

 
11 

3.  ความรู้ความเข้าใจในการเรียบเรียงเนื้อหา 3.79 0.77 มาก 6 
4.  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอ้างอิง/

บรรณานุกรม 3.76 0.77 มาก 
 
7 

5.  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์  
     เช่น การท าซ้ า การดัดแปลง การเผยแพร่  4.18 0.81 มาก 

 
1 

6.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้ 
    คอมพิวเตอร์ เพ่ือการจัดท าเอกสาร 
    สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 3.74 0.86 มาก 

 
 
8 

7.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ  
     (format) รูปเล่ม 3.71 0.87 มาก 

 
10 

8.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ 
     และศิลปกรรมรูปเล่ม 3.67 0.92 มาก 

 
12 

9.  การใช้ภาษาไทยเพื่อการจัดท าเอกสาร 
     สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 3.91 0.75 มาก 

 
5 

10. การใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการจัดท า 
      เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 3.94 0.81 มาก 

 
4 

 11. ข้อบกพร่องหรือข้อควรระวังในการจัดท า 
      เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 4.12 0.93 มาก 

 
2 

 12. เทคนิค/กลวิธีในการจัดท าเอกสาร 
      สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 4.10 0.98 มาก 

 
3 

รวมเฉลี่ย 3.86 0.65 มาก  
 
 จากตาราง 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86)  
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เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ข้อ 5 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ เช่น การท าซ้ า 
การดัดแปลง การเผยแพร่ มีความต้องการพัฒนาเป็นล าดับแรก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18) รองลงมา คือ 
ข้อ 11 ข้อบกพร่องหรือข้อควรระวังในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) 
และข้อ 12 เทคนิค/กลวิธีในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10) ตามล าดับ  
 
ตาราง 8 ความต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง 
 

รายการ x̄  S.D. 
ระดับ 

ความต้องการ 
อันดับที่ 

1. การได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน   
   ส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชาหรือ 
   ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต้นสังกัด 4.12 0.78 มาก 

 
 
5 

2. การสนับสนุนเงินทุนหรืองบประมาณ 
   ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทาง 
   วิชาการ จากหน่วยงานต้นสังกัด  
   อาทิ สาขาวิชา/ ภาควิชา/ คณะ 4.01 0.89 มาก 

 
 
 
7 

3. การสนับสนุนเงินทุนหรืองบประมาณ 
   ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
   ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย 3.99 0.90 มาก 

 
 
8 

4. การสนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ  
   อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์  
   เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 3.89 0.81 มาก 

 
 
9 

5. การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต 
   ที่รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน 4.38 0.65 มาก 

 
2 

6. การให้บริการระบบฐานข้อมูล 
   ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ 
   สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล 4.38 0.70 มาก 

 
 
1 

7. การจัดสถานที่ของมหาวิทยาลัย 
   เพ่ือให้บริการในการศึกษาค้นคว้า 
   เพ่ือการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
   ทางวิชาการ 3.78 0.81 มาก 

 
 
 

11 
8. การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมต่างๆ  
   ของมหาวิทยาลัย 3.84 0.81 มาก 

 
10 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

รายการ x̄  S.D. 
ระดับ 

ความต้องการ 
อันดับที่ 

  9. จ านวนหนังสือ ต ารา คู่มือ งานวิจัย 
     และเอกสารต่างๆ ของส านักหอสมุด  4.02 0.73 มาก 

 
6 

10. เวลาในการให้บริการยืม-คืน และ 
     สืบค้นข้อมูล แบบตลอด 24 ชั่วโมง 
     ของส านักหอสมุด 3.27 1.03 มาก 

 
 

12 
11. การจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือให้ค าปรึกษา 
     เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
     ทางวิชาการ 4.21 0.82 มาก 

 
 
3 

12. การให้บริการเกี่ยวกับการจัดท า 
     เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
     ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 4.21 0.73 มาก 

 
 
4 

รวมเฉลี่ย 4.01 0.57 มาก  

 
จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความต้องการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ         

ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01)  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 5 การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว สะดวกต่อการ
ใช้งาน และข้อ 6 การให้บริการระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย เป็นประโยชน์สะดวกต่อการสืบค้น
ข้อมูล ที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นล าดับแรก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) รองลงมา คือ ข้อ 11 
การจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และ ข้อ 12           
การให้บริการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.21) และข้อ 1 การได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชาหรือ          
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต้นสังกัด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) ตามล าดับ  

 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์            
ทางวิชาการ  
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ ในการจัดท าเอกสารสิ่ งพิมพ์            
ทางวิชาการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนการบริหารงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
 1.1 ควรให้ความรู้ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะของหนังสือ/ต าราที่ พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 
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 1.2 ควรจัดท าคู่มือการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เริ่มจากกฎระเบียบ รูปแบบ 
เนื้อหา ภาพประกอบ การจัดท าดัชนีค าท้ายเล่ม  เทคนิคและกลวิธีการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์             
ทางวิชาการ และขั้นตอนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดท าเอกสารวิชาการ เช่น การจัดท าบล์อค 
(Template) การวางภาพประกอบในไฟล์ การท าปก และการท าดัชนีค าท้ายเล่ม แยกตามประเภท
ของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
 1.3 ควรรับต้นฉบับในรูปแบบ PDF File เพราะใช้โปรแกรม LATEX ในการเรียงพิมพ์ 
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่สวยกว่าการใช้ MS WORD อีกทั้ง LATEX เป็น Free Software จึงไม่มีปัญหา 
ด้านลิขสิทธิ์ 
 1.4 ควรมีบริการจัดรูปแบบต้นฉบับให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
 1.5 ควรมีบริการตรวจสอบและเรียบเรียงหนังสือ บริการออกแบบ แนะน า ทางศิลปะ 
เช่น หน้าปก 
 1.6 ควรจัดอบรม หรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในเรื่องต่างๆ ให้กับ
ผู้เขียน สนับสนุนให้เกิดการสร้างผลงานให้มากขึ้น อาทิ 
   1.6.1 จัดกิจกรรมแนะน าการเขียนผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
   1.6.2 จัดอบรมศิลปะในการใช้ภาษาเพ่ือการจัดท าผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ 
เพราะปัจจุบันคนไทยเองยังใช้ภาษาไทยผิด ๆ ถูก ๆ 
   1.6.3 แนะน าเทคนิคการเขียนหนังสือ/ต าราอย่างไร ให้ได้รับการตีพิมพ์ 
   1.6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการเผยแพร่ผลงาน 

 1.6.5 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการจัดท าต้นฉบับ เช่น โปรแกรม Endnote 
และโปรแกรม Latex  
   ทั้งนี้ การจัดอบรมบางครั้งอาจยังไม่ได้ผลที่ดี เพราะมักจัดในวันเวลาที่ไม่เอ้ือต่อ
ผู้สนใจ และเอกสารประกอบการอบรมไม่ละเอียดพอที่จะน ามาทบทวน  และจัดท าด้วยตนเองได้ 
หลังจากผ่านไปแล้วระยะหนึ่ง 
 1.7 ส านักพิมพ์ควรตรวจสอบคุณภาพของหนังสือหรือต าราที่ผลิตจากส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ 
  1.7.1 การออกแบบปก ควรแก้ไขให้สวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
  1.7.2 ภายในหนังสือบางเล่มหมึกเลอะ ควรตรวจสอบก่อนออกจ าหน่าย 
  1.7.3 ควรตรวจสอบค าผิดในหนังสือ/ต าราด้วย 
 2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง   
 2.1 ส านักพิมพ์ถูกจัดตั้งมาเพ่ือสนับสนุนการท าต าราวิชาการของคณาจารย์ คิดว่าเป็น
สิ่งที่ดี จะได้มีมาตรฐานเดียวกัน 
 2.2 หากจัดตั้งส านักพิมพ์ขึ้นมาพร้อมให้บริการรับปรึกษาการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
ทางวิชาการ อาจไม่ต้องตั้งกองใหม่ แต่ควรเอาไปรวมกับหน่วยวิจัยหรือบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นงาน            
ที่สอดคล้องกันอยู่แล้ว ส านักพิมพ์ควรสังกัดหน่วยงานที่มีกลุ่มงานคล้ายคลึงกัน เช่น ส านักหอสมุด 
กองการตลาด เพราะจะท าให้ภารกิจชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์มากกว่าปิดตัวเองเงียบ  ๆ ซึ่งจะท าให้
บรรยากาศและภารกิจขับเคลื่อนได้ง่ายยิ่งขึ้น 



41 

 2.3 ส านักพิมพ์ควรด าเนินงานให้มีความชัดเจน และเป็นระบบมากขึ้น ควรมีการ
ก าหนดมาตรฐาน คุณภาพที่ชัดเจน หรือมีโครงการส่งเสริม เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี 
(ในอีก 5 ปีข้างหน้า) น่าจะมีต าราที่จัดพิมพ์ 30 เล่ม โดยให้ทุนอาจารย์ในการจัดพิมพ์เมื่อเข้าร่วม
โครงการ 
 2.4 ควรอ านวยความสะดวก สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน  ในการจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีโอกาสเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 2.5 ควรมีการเดินทางมาประชาสัมพันธ์หรือแนะน าตามคณะ เพ่ือจะได้ทราบปัญหา/
ความต้องการ อีกทั้งผู้รับบริการจะได้รู้จักส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และกองบรรณาธิการ           
มากยิ่งขึ้น 
 2.6 หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ส าหรับ download มีจ ากัดและมักเป็นของผู้เขียน ที่ไม่ได้รับ
ความนิยม อยากให้เพิ่มหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (e-book) ที่เป็นของส านักพิมพ์ดีๆ  ให้มากขึ้น 
 2.7 กองบริหารงานบุคคล (กบค.) ควรมีรายละเอียดการขอต าแหน่งทางวิชาการ          
ที่ชัดเจนมากกว่านี้ 
 2.8 ขอเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดท าโปสเตอร์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ให้กับอาจารย์และนิสิตให้มากขึ้น 
 



บทที่  5 
 

บทสรุป 
 
 การศึกษาการพัฒนาการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
นเรศวรครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือส ารวจความต้องการพัฒนากระบวนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์  
ทางวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยน เรศวร และ 2) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ การให้                 
ความช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร              
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 297 คน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น  
2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถาม            
ความต้องการและแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท า เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
และด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่  1 สอบถาม                
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 สอบถาม
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ               
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนการบริหารงาน ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืน จ านวน 243 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.82 น ามาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย           
(x̄ = Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = Standard Deviation) เพ่ือส ารวจความต้องการ
พัฒนากระบวนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร                
และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอความ
ช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการพัฒนาการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
นเรศวร จากผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 35-39 ปี มีรายได้           
ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท และมีสถานภาพการท างานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน             
มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ ซึ่งมีอายุการท างาน 6-8 ปี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเคยจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการมาก่อน โดยมีความต้องการที่จะจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการประเภท 
ต ารามากที่สุด จ านวน 1 เล่ม/ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าต้นฉบับ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี    
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เมื่อวิเคราะห์ความต้องการและแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์       
ทางวิชาการให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่  
ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และด้านการส่งเสริมสนับสนุน           
จากผู้เกี่ยวข้อง สรุปผลดังนี้ 

1. ความต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ เช่น การท าซ้ า  
การดัดแปลง การเผยแพร่ มีความต้องการพัฒนาเป็นล าดับแรก รองลงมา คือ เรื่องของข้อบกพร่อง
หรือข้อควรระวังในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และเรื่องเทคนิค/กลวิธีในการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ตามล าดับ 

2. ความต้องการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก              
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน และการให้บริการระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย             
เป็นประโยชน์สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล ที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นล าดับแรก รองลงมา คือ 
เรื่องของการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและการ
ให้บริการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และการ
ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต้ นสังกัด 
ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ ในการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนการบริหารงานของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร สรุปประเด็นเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

1.  ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
คณาจารย์มีความต้องการพัฒนาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะของหนังสือ/ต าราที่พึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดท าต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ให้เกิดความถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถจัดท าต้นฉบับได้สะดวก รวดเร็ว 
และง่ายยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการจัดท าผลงาน อาทิ 

1.1 มีการจัดท าคู่มือการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  เริ่มจากกฎ ระเบียบ  
รูปแบบเนื้อหา ภาพประกอบ การจัดท าดัชนีค าท้ายเล่ม และจัดท าขั้นตอนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการจัดท าเอกสารวิชาการ เช่น  การจัดท าบอล์ค (Template) การวางภาพประกอบในไฟล์             
การท าปก และการท าดัชนีค าท้ายเล่ม แยกตามประเภทของเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
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1.2 ควรพิจารณารับต้นฉบับในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น PDF File ของโปรแกรม LATEX 
เนื่องจากการเรียงพิมพ์จะมีรูปแบบที่สวยกว่าการใช้ MS WORD อีกทั้ง LATEX เป็น Free Software 
จึงไม่มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ 

1.3 ควรมีบริการจัดรูปแบบต้นฉบับให้มีมาตรฐานเดียวกัน  มีบริการตรวจสอบ             
และเรียบเรียงหนังสือ บริการออกแบบ แนะน า ทางศิลปะ เช่น หน้าปก 

1.4 ควรจัดอบรม หรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในเรื่องต่างๆ  
ให้กับผู้เขียน สนับสนุนให้เกิดการสร้างผลงานให้มากขึ้น อาท ิ

 1.4.1 จัดกิจกรรมแนะน าการเขียนผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 1.4.2 จัดอบรมศิลปะในการใช้ภาษาเพ่ือการจัดท าผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ 

เพราะปัจจุบันคนไทยเองยังใช้ภาษาไทยผิด ๆ ถูก ๆ 
 1.4.3 แนะน าเทคนิคการเขียนหนังสือ/ต าราอย่างไร ให้ได้รับการตีพิมพ์ 
 1.4.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการเผยแพร่ผลงาน 
 ทั้งนี้  หากจัดในช่วงเวลาที่ ไม่เอ้ือต่อผู้สนใจ หรือเอกสารประกอบการอบรม          

ไม่มีความละเอียดเพียงพอที่จะสามารถน ากลับมาทบทวนและจัดท าด้วยตนเองได้หลังจากผ่านไปแล้ว
ระยะหนึ่งแล้ว การจัดอบรมบางครั้งก็อาจยังไม่ไดผ้ลดีเท่าที่ควร 

1.5 ส านักพิมพ์ควรตรวจสอบคุณภาพของหนังสือหรือต าราที่ผลิตจากส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ การออกแบบภาพปกให้มีความสวยงามและน่าสนใจ ค าถูกค าผิด รวมถึง
ความสะอาดของตัวเล่มและภายในหน้ากระดาษ ควรตรวจสอบก่อนออกวางจ าหน่าย 

2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง   
 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการท าต าราวิชาการ        

ของคณาจารย์ คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ การจัดตั้งส านักพิมพ์ขึ้นมาเพ่ือให้บริการ                  
รับปรึกษาการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ อาจไม่ต้องตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ แต่ควรน าไปรวมกับ
หน่วยวิจัยหรือบัณฑิตศึกษา หรือสังกัดหน่วยงานที่มีกลุ่มงานคล้ายคลึงกัน เช่น  ส านักหอสมุด              
กองการตลาด เพราะจะท าให้ภารกิจมีความชัดเจน เป็นที่ประจักษ์  และสามารถขับเคลื่อน            
การด าเนินงานได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรด าเนินงานให้มีความชัดเจน และเป็นระบบมากขึ้น            
มีการก าหนดมาตรฐาน คุณภาพที่ชัดเจน และจัดโครงการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เช่น มหาวิทยาลัย
นเรศวร ครบรอบ 30 ปี (ในอีก 5 ปีข้างหน้า) ควรจะมีต าราที่จัดพิมพ์ จ านวน 30 เล่ม (โดยให้ทุน
อาจารย์ในการจัดพิมพ์เมื่อเข้าร่วมโครงการ) อ านวยความสะดวก สนับสนุนในเรื่องค่าใช้ จ่าย           
ลดขั้นตอน ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
นเรศวรมีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงกองบริหารงานบุคคล (กบค.) 
ควรมีรายละเอียดการขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีชัดเจนมากกว่านี้ด้วยเช่นกัน 
 ส านักพิมพ์ควรเพ่ิมช่องทางการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้หลากหลาย เช่น           
ควรเดินทางมาประชาสัมพันธ์หรือแนะน าตามคณะ เพ่ือจะได้ทราบปัญหา/ความต้องการ                  
และผู้รับบริการจะได้รู้จักส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และกองบรรณาธิการ ได้มากยิ่งขึ้น              
อีกท้ังในปัจจุบัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ download ยังมีจ ากัดและมักเป็นของผู้เขียนที่ไม่ได้รับ
ความนิยม อยากให้เพ่ิมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ เป็นของส านักพิมพ์ดี  ๆ ให้มากขึ้น              
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และขอเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย สนับสนุนการจัดท าโปสเตอร์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์
และนิสิตให้มากยิ่งขึ้นด้วย 
    
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการพัฒนาการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
นเรศวร ผู้วิจัยสรุปประเด็นอภิปรายผลเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

1. ผลส ารวจความต้องการพัฒนากระบวนการจัดท าเอกสารสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ               
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่  

 1.1 จากผลการส ารวจ พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
ลิขสิทธิ์ เช่น การท าซ้ า การดัดแปลง การเผยแพร่ มีความต้องการพัฒนาเป็นล าดับแรก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ กัลยา มะโนนึก (2552) ที่พบว่า การวิจัย เปนสิ่งจ าเปนอยางยิ่งส าหรับการศึกษา
เพ่ือใชประโยชนตอการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง งานวิจัยจึงถือเปนผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกิด
จากความคิดริเริ่มสรางสรรค์โดยการใชสติปญญา ความรูความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของ          
ผูวิจัยในการสรางสรรคและไมลอกเลียนงานของผูอ่ืน ซ่ึงผู้วิจัยจะไดรบัความคุมครองทันทีที่สรางสรรค์ 
โดยไมตองจดทะเบียน และไมจ าเปนตองยื่นขอรับลิขสิทธิ์ นอกจากนั้น เจาของผลงานวิจัยยังสามารถ
หาประโยชนจากงานลิขสิทธิ์ของตนได ดังนั้น ผูวิจัยพึงมีจรรยาบรรณ และต้องตระหนักไววางานวิจัย
นั้นมิอาจละเมิดสิทธิ์ของผูอ่ืน อันจะน าไปสู่ การเรียกร้องสิทธิ์จากเจาของสิทธิ์ได และสอดคล้องกับ
บทความวิชาการของ สมหมาย จันทร์เรือง (ม.ป.ป.) ที่ว่าลิขสิทธิ์ในงานวิชาการนั้น ความเป็นเจ้าของ
ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 4 และมาตรา 6 โดยผู้สร้างสรรค์เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์แต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบอีก 2 ประการ ได้แก่ ต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเอง และต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถ ความอุตสาหะ ฝีมือ และแรงงานของตนเอง อย่างไรก็ตามลิขสิทธิ์ในงาน
วิชาการสามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 16 โดยท าเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รบัโอนที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม ซึ่งรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ 
กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 86 บัญญัติให้รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยรัฐต้องส่งเสริมการประดิษฐ์ หรือการค้นคิดเพ่ือให้เกิด
ความรู้ใหม่ รักษาและพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา อันครอบคลุมถึงงานวิชาการ อนึ่ง แม้ลิขสิทธิ์ในงานวิชาการทั้งหลายจะสามารถโอนสิทธิ์
ให้บุคคลอ่ืนได้แต่การท าสัญญาโอนสิทธิควรเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม พ.ศ.2540 ซ่ึงมาตรา 5 วรรคแรก บัญญัติให้ข้อตกลงจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพการงานหรือการท านิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ            
แต่เป็นข้อตกลงที่ท าให้ผู้ถูกจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ 
ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ดังนั้น การโอนสิทธิในงานวิชาการจึงต้อง
พิจารณาโดยพ้ืนฐานของความเป็นธรรม และการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมด้วย รองลงมา คือ เรื่องของ
ข้อบกพร่องหรือข้อควรระวัง ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และเรื่องเทคนิค/กลวิธีในการ
จัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประไพพรรณ จารุทวี (2550)               
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ที่พบว่า บรรณารักษ์ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือใช้
ประกอบการเลื่อนระดับให้สูงขึ้นและประเภทผลงานทางวิชาการที่มีการผลิตมาก คือ บทความ            
ทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับขบวนการทางเทคนิคมากท่ีสุด ปัญหาในการผลิตผลงานทางวิชาการ
มากท่ีสุดคือ งานประจ า มีมากท าให้ไม่มีเวลาผลิตผลงานทางวิชาการ และมีความต้องการงบประมาณ 
เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการทุกประเภท และครอบคลุมทุกข้ันตอน 

1.2 จากผลการส ารวจ พบว่า ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานและการให้บริการระบบฐานข้อมูล            
ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล  ที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นล าดับแรก 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมชาย พัทธเสน (2543) ที่พบว่า คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีความต้องการในการจัดท าผลงานทางวิชาการ ด้านการเตรียมการและวางแผน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความต้องการเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ การเตรียม
แหล่งข้อมูลด้านเอกสารเพ่ือศึกษาค้นคว้าหรือปรึกษา ในเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกคณะ การจัดห้องสมุดเพ่ือรวบรวมผลงานทางวิชาการที่ได้ผ่านการแต่งตั้งต าแหน่ง           
ทางวิชาการแล้วส าหรับค้นคว้า และการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎเกณฑ์ในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ รองลงมา คือ เรื่องของการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และการให้บริการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมชาย พัทธเสน (2543) ที่พบว่า คณาจารย์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความต้องการ ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ ด้านการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความต้องการเป็นรายข้อ 3 อันดับแรก 
ได้แก่ การจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ การอ านวยความสะดวกในเรื่อง          
การจัดท าผลงานทางวิชาการ และการจัดให้มีแหล่งพิมพ์เอกสารผลงานทางวิชาการ  และการได้รับ
ความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อ งในหน่วยงานต้นสังกัด             
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ แก้วตา วงษ์รักษ์ (2554) ที่พบว่า แรงจูงใจในการท าผลงาน            
ทางวิชาการของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2              
ด้านความต้องการความสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูในด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
เกิดความเห็นอกเห็นใจ ท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ 
ทางวิชาการ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนการบริหารงานของส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
นเรศวร แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
 2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  
  คณาจารย์มีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะของหนังสือ/
ต าราที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดท าต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์ 
ทางวิชาการให้เกิดความถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส านักพิมพ์
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มหาวิทยาลัยนเรศวร ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถจัดท าต้นฉบับ           
ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการจัดท าผลงาน อาทิ  จัดท าคู่มือการจัดท า
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ มีบริการจัดรูปแบบเนื้อหา ออกแบบภาพปก ศิลปกรรมต่าง ๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน จัดโครงการกิจกรรมอบรมหรือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ           
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ในเรื่องต่าง ๆ และเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้างผลงานให้มากขึ้น            
ทั้งนี้  ควรต้องค านึงถึงช่วงระยะเวลาในการจัดโครงการกิจกรรมให้เหมาะสม  เอกสารประกอบ            
การอบรมควรมีรายละเอียดเพียงพอที่จะสามารถน ากลับมาทบทวนและจัดท าด้วยตนเองภายหลัง           
การอบรมด้วยตนเองได้ เพ่ือให้การจัดโครงการกิจกรรมประสบผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง อีกทั้ง ส านักพิมพ์
ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ผลิตจากส านักพิมพ์ให้มากยิ่งขึ้น อาทิ การออกแบบ
ภาพปกให้มีความสวยงามและน่าสนใจ ค าถูกค าผิด รวมถึงความสะอาดของตัวเล่มและภายใน
หน้ากระดาษ ควรตรวจสอบก่อนออกวางจ าหน่ายด้วยเช่นกัน 
  2.2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง  
  การจัดตั้งส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริม
การจัดท าผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เป็นสิ่งที่ดี  และผลงานทางวิชาการจะได้มีมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งนี้ การจัดตั้งส านักพิมพ์นั้น อาจไม่ต้องจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ แต่ควรน าไปรวมกับ
หน่วยวิจัยหรือบัณฑิตศึกษา หรือสังกัดหน่วยงานที่มีกลุ่มงานคล้ายคลึงกัน เช่น  ส านักหอสมุด              
กองการตลาด เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามภารกิจให้มีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ และสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้มีช่องทางให้หลากหลาย เช่น 
ควรเดินทางมาประชาสัมพันธ์หรือแนะน าตามคณะ เพ่ือจะได้ทราบปัญหา/ความต้องการ               
และผู้รับบริการจะได้รู้จักส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และกองบรรณาธิการ ได้มากยิ่งขึ้น               
อย่างไรก็ตาม ส านักพิมพ์ควรด าเนินงานให้มีความชัดเจน และเป็นระบบมากขึ้น ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพให้ชัดเจน และจัดโครงการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี 
(ในอีก 5 ปีข้างหน้า) ควรจะมีต าราที่จัดพิมพ์ จ านวน 30 เล่ม (โดยให้ทุนอาจารย์ในการจัดพิมพ์            
เมื่อเข้าร่วมโครงการ) อ านวยความสะดวก สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน ในการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีโอกาสเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น กองบริหารงานบุคคล (กบค.)             
ควรมีรายละเอียดการขอต าแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจนมากกว่านี้ด้วยเช่นกัน และในปัจจุบันหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ download ยังมีจ ากัดและมักเป็นของผู้เขียนที่ไม่ได้รับความนิยม มหาวิทยาลัย
ควรเพ่ิมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่เป็นของส านักพิมพ์ดี ๆ ให้มากขึ้น และขอเสนอแนะ            
ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดท าโปสเตอร์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์และนิสิต ให้มาก
ยิ่งขึ้นด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ผลการวิจัย  พบว่า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์  เช่น  การท าซ้ า                 
การดัดแปลง การเผยแพร่ มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนา มหาวิทยาลัยจึงควรมีการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ ให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือผู้ที่สนใจ ก่อนการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เช่น จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ เพ่ือให้ผู้สร้างสรรค์
ผลงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การละเมิดลิขสิทธิ์ในเบื้องต้น 

1.2 ผลการวิจัย พบว่า ข้อบกพร่องหรือข้อควรระวังในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์               
ทางวิชาการ มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนา มหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนาความรู้ความเข้าใจ            
ในเรื่องของข้อบกพร่องหรือข้อควรระวังในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ให้กับผู้สร้างสรรค์
ผลงานหรือผู้ที่สนใจ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการจัดท าผลงานทางวิชาการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้การจัดท าผลงานทางวิชาการมีอุปสรรค 
เกิดความล่าช้า หรือต้องล้มเลิกไปก่อนได ้

1.3 ผลการวิจัย พบว่า เทคนิค/กลวิธีในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ มีความ
ต้องการที่จะได้รับการพัฒนา มหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิค/กลวิธี         
ในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานหรือ
ผู้ที่สนใจ สามารถจัดท าผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การน า
โปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการจัดท ารูปแบบเนื้อหา หรือจัดท าข้อมูลเอกสารอ้างอิง  

1.4 ผลการวิจัย พบว่า การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน 
และการให้บริการระบบฐานข้อมูลที่หลากหลายเป็นประโยชน์ สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล                
มีความต้องการที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงควรให้การส่งเสริม
สนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ต/ระบบฐานข้อมูล ที่มีความสมบูรณ์ พร้อมต่อการใช้งาน เพ่ือช่วยให้               
ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างเต็มที่ และเกิดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

1.5 ผลการวิจัย พบว่า การจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ และการให้บริการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความต้องการที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย          
จึงควรจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการโดยตรง เพ่ือเป็น
หน่วยงานที่คอยช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ไดต้รงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น 

1.6 ผลการวิจัย พบว่า การได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต้นสังกัด มีความต้องการที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง           
ทั้งนี้ เพราะการจัดท าผลงานทางวิชาการ เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความอุตสาหะ           
ในการจัดท าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต้นสังกัด จึงควรให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
ผลงานทางวิชาการด้วยเช่นกัน  
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2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาที่พบในการจัดท าผลงานทางวิชาการและแนวทางแก้ไข        

ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยน เรศวร ตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ                   
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

2.2 ควรมีการศึกษาและก าหนดลักษณะของหนังสือ/ต าราที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดท าเอกสารสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์               
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
 
กัลยา มะโนนึก. (2552). ลิขสิทธิ์ในงานวิจัย. วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร , 12(ฉบับพิเศษ), 55-60. 
แก้วตา วงษ์รักษ์. (2554). แรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2.  งานนิพนธ์ กศ.ม., 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

บุญชม ศรีสะอาด (2554). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ประไพพรรณ จารุทวี. (2550). รายงานการวิจัยการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ทฤษฎีการเรียนรู้. (2553). ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom. สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2557, 
จาก www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2796.0;wap2 

ทฤษฎีความต้องการ. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2557, จาก http://www.novabizz.com/ 
NovaAce/Behavior/Need_ Theories.htm#ixzz2yYnRmM9G 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. (12 กุมภาพันธ์ 2557). ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดทํา 
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2557. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. (26 กรกฎาคม 2558). ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การจัดทํา 
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2557  
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2558. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. (28 มกราคม 2558). ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
เสนอขอจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สมพล คณาณุกร. (2552). ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg. สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2557,  
จาก http://www.allianceth.com/travian/index.php?topic=2884.0 

เสถียน พรมเวียง. (2554). ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์. สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 
2557, จาก http://satheun1.blogspot.com/2011/04/mcclellands-achievement-
motivation.html 

สันติ บุญภิรมย์. (2552). หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์.  
สมชาย พัทธเสน. (2543). ความต้องการในการจัดทําผลงานทางวิชาการของคณาจารย์                   

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. งานนิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 
สมหมาย จันเรือง. (ม.ป.ป.). ลิขสิทธิ์ในงานวิชาการ (Copyright of Academic Works).  

สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2557, จาก http://www.research-system.siam.edu/ 
images/arrticle/Copyright_of_Academic_Works 

อุทัย บุญประเสริฐ. (2547). เอกสารและผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย. 
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, 1(2), 10-15. สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2557, 
จาก http://202.28.199.3/tdc/search_result.php 

http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2796.0;wap2
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2796.0;wap2
http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Need_Theories.htm#ixzz2yYnRmM9G
http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Need_Theories.htm#ixzz2yYnRmM9G
http://www.allianceth.com/travian/index.php?topic=2884.0
http://satheun1.blogspot.com/2011/04/mcclellands-achievement-motivation.html
http://satheun1.blogspot.com/2011/04/mcclellands-achievement-motivation.html
http://www.research-system.siam.edu/
http://202.28.199.3/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=17964&query=%BC%C5%A7%D2%B9%B7%D2%A7%C7%D4%AA%D2%A1%D2%C3&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2557-04-19&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=10&maxid=71


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



53 

ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ เชาวกุล  
  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    และกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ 
     ของส านักิิมิ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 2. รองศาสตราจารย์ แิทย์หญิง ดร.สุธาทิิย์ ิงษ์เจริญ  
  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะแิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    และกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ 
     ของส านักิิมิ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาิ) 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน  
  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ทรัิยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    และกองบรรณาธิการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ 
   ของส านักิิมิ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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ภาคผนวก ข แบบสอบถามเพื่อการวิจัยสถาบัน 

 

 

 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยสถาบัน 
ในหัวข้อเร่ือง “ส ารวจความต้องการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร” 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เิื่อส ารวจความต้องการการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทาง
วิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร และเิื่อศึกษาข้อเสนอแนะการให้ความช่วยเหลือในการจัดท าเอกสาร
สิ่งิิมิ์ทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส าหรับ
ส านักิิมิม์หาวิทยาลัยนเรศวร และกองบรรณาธิการในการก าหนดแผนการบริหารงาน และเป็นแนวทางิัฒนาการ
จัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

หมายเหตุ  
เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หมายถึง เอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการที่คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

จัดท าขึ้น ได้แก่ หนังสือ ต ารา งานแปล เอกสารค าสอน เอกสารประกอบการสอน รายงานการศึกษาค้นคว้า/วิจัย 
คู่มือการปฏิบัติงาน  

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2   สอบถามความต้องการในการจดัท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านความรู้ความเข้าใจในการจดัท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ และ 2) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง 
 ส่วนท่ี 3   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเิิม่เตมิ 
   

ผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธิ์ที่จะตอบค าถามข้อใดหรือไม่ตอบค าถามข้อใดก็ได้ เิื่อให้ได้ข้อมูลตามความ
เป็นจริงมากที่สุด เิราะผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง  และขอความกรุณา จากท่านโปรดส่ง
แบบสอบถามฉบับนี้คืนตามที่อยู่ที่ผู้วิจัยระบุแนบมาิร้อมด้วยแล้ว ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 จักเป็น
ิระคุณยิ่ง 

 
ขอขอบคุณทา่นเป็นอย่างสูงท่ีกรณุาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

นางสาวนวิิรรณ ตันติิลาผล 
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ตอนที ่1  สอบถามเกี่ยวกับข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √  ลงใน  ( )  และเติมความในช่องว่าง   
ข้อ 1  เิศ   

( ) 1. ชาย     ( ) 2. หญิง 
ข้อ 2 อายุของท่านในขณะจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ 

( ) 1. น้อยกว่า 25 ปี    ( ) 2. 25 – 29 ปี   
( ) 3. 30 – 34 ปี    ( ) 4. 35 – 39 ปี   
( ) 5. 40 – 44 ปี    ( ) 6. 45 ปี ข้ึนไป 

ข้อ 3  รายได้ต่อเดือนของท่านในขณะจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ         
( ) 1. น้อยกว่า 15,000 บาท    ( ) 2. 15,001 – 20,000 บาท  
( ) 3. 20,001 – 25,000 บาท   ( ) 4. 25,001 – 30,000 บาท 
( ) 5. มากกว่า 30,000 บาท   

ข้อ 4  สถานภาิการท างานของท่านในขณะจดัท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ       
 ( ) 1. ข้าราชการ    ( ) 2. ินักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน      

 ( ) 3. ินักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้   ( ) 4. ินักงานราชการ   
 ( ) 5. ลูกจ้างประจ า    ( ) 6. ลูกจ้างช่ัวคราว  

ข้อ 5 ต าแหน่งทางวิชาการของท่านในขณะจดัท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ       
 ( ) 1. อาจารย ์     ( ) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์    

( ) 3. รองศาสตราจารย ์   ( ) 4. ศาสตราจารย ์
ข้อ 6 อายุการท างานของท่านในขณะจดัท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ 

( ) 1. น้อยกว่า 3 ปี    ( ) 2. 3 – 5 ปี   
( ) 3. 6 – 8 ปี    ( ) 4. 9 – 11 ปี   
( ) 5. 12 – 14 ปี    ( ) 5. 15 ปี ข้ึนไป 

ข้อ 7 คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน  
( ) 1. คณะเกษตรศาสตร์ฯ   ( ) 2. คณะวิทยาศาสตร ์
( ) 3. คณะวิศวกรรมศาสตร ์   ( ) 4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
( ) 5. วิทยาลัยิลังงานทดแทน  ( ) 6. วิทยาลัยเิื่อการค้นคว้าระดบัรากฐาน 
( ) 7. วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน  ( ) 8. คณะทันตแิทยศาสตร ์  
( ) 9. คณะิยาบาลศาสตร ์   ( ) 10.คณะแิทยศาสตร ์    
( ) 11.คณะเภสัชศาสตร ์   ( ) 12.คณะวิทยาศาสตร์การแิทย์  
( ) 13.คณะสหเวชศาสตร ์   ( ) 14.คณะสาธารณสุขศาสตร ์  
 ( ) 15.คณะนิตศิาสตร ์   ( ) 16.คณะมนุษยศาสตร ์  
 ( ) 17.คณะศึกษาศาสตร ์   ( ) 18.คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตรแ์ละการสื่อสาร 
 ( ) 19.คณะสังคมศาสตร ์   ( ) 20.อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................ 

ข้อ 8 ท่านเคยจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการมาก่อนหรือไม ่    
( ) 1. เคย    (โปรดระบุ).................................................................................................................. 
( ) 2. ไม่เคย 
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ข้อ 9 ประเภทของเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการที่ท่านมีความต้องการที่จะจัดท า (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
( ) 1. หนังสือ     ( ) 2. ต ารา   
( ) 3. งานแปล    ( ) 4. เอกสารค าสอน 
( ) 5. เอกสารประกอบการสอน    ( ) 6. คู่มือ 
( ) 7. รายงาน    ( ) 8. อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………… 

ข้อ 10 จ านวนของเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการที่ท่านมีความต้องการที่จะจดัท า (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
( ) 1. 1 เล่ม/ป ี    ( ) 2. 2 เล่ม/ป ี
( ) 3. มากกว่า 2 เล่ม/ป ี

ข้อ 11 ปัจจุบันท่านด าเนินการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการอยู่ในข้ันตอนใด 
( ) 1. จัดท าต้นฉบับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
( ) 2. อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าต้นฉบับ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายใน 6 เดือน 
( ) 3. อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าต้นฉบับ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายใน 1 ปี 
( ) 4. อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าต้นฉบับ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายใน 2 ปี 
( ) 5. ยังไม่ได้เริม่ด าเนินการจดัท า 

 

ตอนที่ 2  สอบถามความต้องการในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  

ค าชี้แจง  ส่วนที่ 1  โปรดิิจารณาว่าประเด็นความต้องการแต่ละรายการ มีระดับความต้องการต่อการจัดท า
เอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการของท่าน อยู่ในระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยท่ีสุด โดยกาเครื่องหมาย √ 
ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง โดยใช้เกณฑ์ในการิิจารณา ดังนี้ 
 มีความต้องการมากท่ีสุด ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  5 
 มีความต้องการมาก  ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  4 
 มีความต้องการปานกลาง ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  3    
 มีความต้องการน้อย ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  2 
   มีความต้องการน้อยท่ีสุด ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  1 
 ส่วนที่ 2  โปรดแสดงความคิดเห็นเิิ่มเติม ส าหรับความต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ ในการจัดท า
เอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ เิื่อส านักิิมิ์ฯ จักได้น าเป็นข้อมูลในการก าหนดแผนการบริหารงาน และเป็นแนวทาง
ิัฒนาการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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ประเด็นความต้องการ 
ระดับความต้องการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
ท่านต้องการที่จะิัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการมากน้อยเิยีงใด ? 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน 
  ในการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ      

2. ความรู้ความเข้าใจในการก าหนดโครงเรื่อง/ขอบเขตของเรื่อง      
3. ความรู้ความเข้าใจในการเรยีบเรียงเนื้อหา      
4. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอ้างอิง/บรรณานุกรม      
5. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ เช่น การท าซ้ า การดดัแปลง  
   การเผยแิร่       

6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมิิวเตอร ์
   เิื่อการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ      

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ (format) รูปเล่ม      
8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและศิลปกรรมรูปเล่ม      
9. การใช้ภาษาไทยเิื่อการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ      

 10. การใช้ภาษาต่างประเทศเิื่อการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ      
 11. ข้อบกิร่องหรือข้อควรระวังในการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ      
 12. เทคนิค/กลวิธีในการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ      
 13. อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................. 
      ...................................................................................................      

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง 
ท่านต้องการการส่งเสรมิสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเิียงใด ? 

1. การไดร้ับความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชา 
    หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต้นสังกัด 

     

2. การสนับสนุนเงินทุนหรืองบประมาณในการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ 
    ทางวิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัด อาทิ สาขาวิชา/ ภาควิชา/คณะ 

     

3. การสนับสนุนเงินทุนหรืองบประมาณในการจัดท าเอกสาร 
   สิ่งิิมิ์ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย 

     

4. การสนับสนุนปจัจัยเกื้อหนุนต่างๆ อาทิ เครื่องคอมิิวเตอร์                       
    เครื่องิิมิ์ ฯลฯ 
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ประเด็นความต้องการ 
ระดับความต้องการ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
ท่านต้องการการส่งเสรมิสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเิียงใด ? 

  5. การให้บริการระบบอินเตอรเ์น็ตที่รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน      
  6. การให้บริการระบบฐานข้อมลูที่หลากหลาย เป็นประโยชน ์ 
      สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล 

     

7. การจัดสถานท่ีของมหาวิทยาลยัเิื่อให้บริการในการศึกษา 
    ค้นคว้าเิื่อการจัดท าเอกสารสิง่ิิมิ์ทางวิชาการ 

     

  8. การจัดโครงการ/กิจกรรมเสรมิต่างๆ ของมหาวิทยาลัย      
  9. จ านวนหนังสือ ต ารา คู่มือ งานวิจัย และเอกสารต่างๆ  
     ของส านกัหอสมุด  

     

10. เวลาในการให้บริการยืม-คืน และสบืค้นข้อมูล                          
     แบบตลอด 24 ช่ัวโมง ของส านักหอสมุด 

     

11. การจัดตั้งหน่วยงานเิื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า 
    เอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ 

     

12. การให้บริการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ  
     ของส านักิิมิ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

     

13. อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................. 
      ................................................................................................. 

     

ส่วนที ่3  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   
ส าหรับความต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ ในการจัดท าเอกสารสิ่งิิมิ์ทางวิชาการ  
ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อส านักิิมิ์ฯ เป็นอยา่งยิ่ง (โปรดระบุ) 
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 ขอขอบพระคุณอย่างสงูในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล นวิพรรณ ตันติพลาผล 
วัน เดือน ปี เกิด 5 มิถุนายน 2520 
ที่อยู่ปัจจุบัน 297/30 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
  จังหวัดพิษณุโลก 65000 
ที่ท างานปัจจุบัน ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารมหาธรรมราชา โซน A ชั้น 1  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง                            
 จงัหวัดพิษณุโลก 65000 

ต าแหน่งหน้าทีป่ัจจุบัน นักวิชาการศึกษา  
  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2555 กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  จงัหวัดพิษณุโลก 
 พ.ศ. 2542 ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  จงัหวัดพิษณุโลก 

  

 


